
 Popis modelu Gamat 473

Plynové topidlo o výkonu 4,6 kW s odtahem spalin přes zeď je vybaveno mechanickou
regulací teploty – termostatem a piezozapalovačem, kterým se zapaluje věčný plamínek.
Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevyžaduje připojení k elektrické energii.
Odtah řešen systémem „trubka v trubce”.

Při výměně nového topidla GAMAT 473 za starý typ RGA 4/411…441 (GAMAT 4000) (kus
za kus) ušetříte za montáž. Topidlo pasuje na původní výdech.

 výkon topidla 4,6 kW
 topidlo vhodné pro místnosti o objemu až 90 m³
 regulace teploty termostatem v rozsahu 13 až 38 °C
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 vysoká bezpečnost provozu
 plynotěsná spalovací komora z ocelového plechu
 oboustranně smaltované stěny spalovací komory
 plynový hořák z nerezové oceli

 umístění zavěšením na zeď
 spalovací okruh plynotěsně oddělen od prostředí místnosti
 vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostoru
 odvod spalin je vyveden přes venkovní zeď systémem trubka v trubce
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 maximální tloušťka zdi 60 cm
 tovární nastavení pro zemní plyn
 možnost přestavení na propan-butan
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je slonová kost

Parametry modelu Gamat 473

Barva slonová kost

Hmotnost (kg) 29

Barva mřížek na topidle hnědá
Barva venkovního koše černá

Volič teploty 13 až 38 °C

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″, z čelního pohledu vpravo dole

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 690 x 295 x 600

Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 4,6

Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 5,5



Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,58
Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,44

Účinnost (%) 84%

 Popis modelu Gamat 471

Plynové topidlo o výkonu 4,6 kW s odtahem spalin přes zeď je vybaveno mechanickou
regulací teploty – termostatem a piezozapalovačem, kterým se zapaluje věčný plamínek.
Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevyžaduje připojení k elektrické energii.
Odtah řešen systémem dvěma trubkami nad sebou.

Při výměně nového topidla GAMAT 471 za starý typ GAMAT 461 (kus za kus) ušetříte za
montáž.

 výkon topidla 4,6 kW
 topidlo vhodné pro místnosti o objemu až 90 m³
 regulace teploty termostatem v rozsahu 13 až 38 °C
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 vysoká bezpečnost provozu
 plynotěsná spalovací komora z ocelového plechu
 oboustranně smaltované stěny spalovací komory
 plynový hořák z nerezové oceli

 umístění zavěšením na zeď
 spalovací okruh plynotěsně oddělen od prostředí místnosti
 vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostoru
 odvod spalin je vyveden přes venkovní zeď systémem dvěma trubkami nad sebou
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 maximální tloušťka zdi 60 cm
 tovární nastavení pro zemní plyn
 možnost přestavení na propan-butan
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je slonová kost

Parametry modelu Gamat 471

Barva slonová kost

Hmotnost (kg) 29

Barva mřížek na topidle hnědá



Barva venkovního koše černá
Volič teploty 13 až 38 °C

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″, z čelního pohledu vpravo dole

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 690 x 295 x 600

Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 4,6

Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 5,5

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,58

Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,44

Účinnost (%) 84%

 Popis modelu Gamat 373

Plynové topidlo o výkonu 3,3 kW s odtahem spalin přes zeď je vybaveno mechanickou
regulací teploty – termostatem a piezozapalovačem, kterým se zapaluje věčný plamínek.
Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevyžaduje připojení k elektrické energii.
Odtah řešen systémem „trubka v trubce”.

Při výměně nového topidla GAMAT 373 za starý typ RGA 3/331…341 (GAMAT 3000) (kus
za kus) ušetříte za montáž.

 výkon topidla 3,3 kW
 topidlo vhodné pro místnosti o objemu až 70 m³
 regulace teploty termostatem v rozsahu 13 až 38 °C
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 vysoká bezpečnost provozu
 plynotěsná spalovací komora z ocelového plechu
 oboustranně smaltované stěny spalovací komory
 plynový hořák z nerezové oceli

 umístění zavěšením na zeď
 spalovací okruh plynotěsně oddělen od prostředí místnosti
 vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostoru
 odvod spalin je vyveden přes venkovní zeď systémem trubka v trubce
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 maximální tloušťka zdi 60 cm
 tovární nastavení pro zemní plyn
 možnost přestavení na propan-butan
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je slonová kost



Parametry modelu Gamat 373

Barva slonová kost

Hmotnost (kg) 25

Barva mřížek na topidle hnědá
Barva venkovního koše černá

Volič teploty 13 až 38 °C

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″, z čelního pohledu vpravo dole

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 590 x 295 x 600

Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 3,3

Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 3,9

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,41

Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,31

Účinnost (%) 85%


