
wymiary (cm) głębokość 
gabaryty 67,5
komora paleniska 27
szyba
drzwiczki

86,5
70,5

150,5

25
8,5

masa całkowita
642 kg

dane dla
nominalna moc cieplna
zakres wydajności
efektywność
zdolność grzewcza*

ilość opału 
czas utrzymania ognia
oddawanie ciepła

przepływ mas. spalin
temp. spalin na króćcu
min/max ciś. tłoczenia

CO (13%/O2) [mg/m³] 
CO (13%/O2) [%]
Pył (13%/O2) [mg/m³]
NOx (13%/O2) [mg/m³]
CxHy (13%/O2) [mg/m³]

odstęp od ściany tył 
odstęp od ściany bok 
odstęp przód

ilość wody na ścianie
zbiornik wody
(zintegrowana szuflada)
parowanie wody

rodzaj zabezpieczenia
min. napięcie zasilania
pobór mocy
kabel podłączeniowy
podłączenie węża

Dane techniczne urządzenia

wysokość do środka króćca z tyłu urządzenia

drewno

ANGEL FALLS

3/4 cala po stronie tłoczenia

Spełnia najnowsze normy opalania drewnem i brykietem drzewnym. 
(patrz przegląd norm) 
Proszę zapoznać się z i przestrzegać instrukcji montażu i obsługi urządzenia

Odpowiedni do wielu rodzajów instalacji kominowych.

ca. 10 Metrów

* W zależności od miejsca ustawienia pieca w pomieszczeniu, izolacji
budynku, wysokości pomieszczenia i wsadu drewna

Odnośnie płyt ochronnych na podłogę: zobacz rozporządzenie 
Wszystkie wartości dotyczące emisji podane dla rury przyłączeniowej 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów w druku, różnic w strukturze i kolorze.

2,0 kg / h 

80%

- 7 h

70 - 350 m³

12 / 15 Pa
296 °C

47

wysokość

24
59,5

213,5

30
61

116
szerokość

85

6,6 g / s

wysokość do środka króćca poziomego
głębokość do środka króćca pionowego

30 kg -

6,7 kW

wysokość do króćca na górze urządzenia

Przyłącze powietrza Ø 10 w → lub ↓

- 4 h

Przyłącze spalinowe Ø 15 w → lub ↑   

8 - 5 kW

szamot

wysokość do środka drugiego króćca z tyłu urządzenia

blok akumulacyjny

drewna

1244

66
163

pojemność użytkowa ok. 17 l 

 (bez ogrzewania) wystarcza na ok. 96 godz

0,100
21

100 cm

ok. 4 l lub 1 napełnienie wody

75 Watt

pojemność wraz z pojemnością systemu ok. 35l

max 15 l / min

6 cm
4 cm

230 Volt
IP 68

z opalaniem w 24 godz. ok. 12 l.

przy 20 °C temp. otoczenia  24 godz. 



ENR Model dostawa 
365-2001 Angel Falls → 12

∙ gładka kremowa płyta z kamienia naturalnego
∙ kawowy korpus
∙ od strony drzwi stal szlachetna
∙ ściana wodna
ze specjalnego falowanego białego
kamienia

∙ z pompą, pilotem
i zabezpieczeniem przed pracą na sucho

Akcesoria
29 365 311 płyta ze stali szlachetnej (patrz akcesoria)
29 365 400 płyta ze szkła (wersja limit.) (patrz akcesoria)

(specjalnie dla pieca tego typu)

możliwe doprowadzenie powietrza z zewnątrz:
przyłącze powietrza poziomo czy pionowo
Cechy szczególne modelu Angel Falls
∙ wodospad wody na falistych kamiennych stopniach
∙ masywna płyta kamienna
∙ z dużym zintegrowanym zbiornikiem na wodę
∙ włącznik automatycznej kontroli stanu wody
∙ zdalne sterowanie pilotem
∙ wiele części z wysokiej jakości stali szlachetnej
∙ fascynująca gra ognia i wody
∙ nawilżacz powietrza zarówno latem jak i zimą
∙ przyjemny klimat w pomieszczeniu
∙ dodatkowa zaleta: wiąże i redukuje kurz w pomieszczeniu
∙ opatentowane samozamykające się drzwiczki
∙ odstęp od ściany tylko 4 cm***
∙ szeroka komora paleniska - ponad 60 cm
∙ atrakcyjna zabudowa pozioma
∙ regulowane nóżki podstawy dla stabilnego montażu
∙ możliwe boczne podłączenie komina
*** tylko 4 cm od ściany, w zależności od miejsca instalacji. Warunek: odbiór przez
odpowiedniego dla okręgu kominiarza. Ściana tylna kominka rozgrzewa się
przy eksploatacji, zgodnie z instrukcją obsługi, do ok.65 °C
(przy odprowadzeniu spalin górnym przyłączem)

∙ dalsze szczegóły i dodatkowe informacje na ostatniej stronie
∙ Wybór płyt ochronnych ze szkła lub stali szlachetnej (patrz akcesoria),
łatwy do usunięcia po sezonie grzewczym

Warianty kominka Angel Falls

Zastosowane olejki muszą być rozpuszczalne w wodzie,
w innym przypadku może to wpływać negatywnie na balans hydrologiczny

Proszę zapoznać się z właściwościami kamienia naturalnego !

Wskazówka:
Zalecamy stosowanie wyłącznie wody destylowanej.

Nie należy obsługiwać urządzenia przed zapoznaniem się z jego instrukcją obsługi
i konserwacji! 


