
Mechanic Comfort

Popis modelu Karma Beta 4 Mechanic Comfort

Plynové topidlo s temně proskleným čelním panelem. Zvláštní konstrukce hořáku umožňuje
vidět po jeho zažehnutí planoucí oheň. Speciální keramická hmota v ohništi dává plamenům
vzhled hořícího uhlí. Topidlo má velmi jednoduchou obsluhu, odtah spalin je vyveden přes
zeď. Výkon topidla je 3,9 kW a nastavená teplota je udržována automaticky. Topidlo
je vybaveno mechanickou regulací teploty – termostatem a piezozapalovačem. V případě
výpadku plynu nebo zhasnutí plamene se automaticky uzavře přívod plynu do topidla.
Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevyžaduje připojení k elektrické energii.

 výkon topidla 3,9 kW
 topidlo vhodné pro místnosti o objemu až 80 m³
 automatické udržování teploty místnosti bez nutnosti další obsluhy
 mechanická regulace teploty v rozsahu 13 až 38 °C
 nevyžaduje připojení k elektrické energii
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 piezoelektrické zapalování
 věčný plamínek
 vysoká bezpečnost provozu
 bezpečnostní pojistka plamene
 plynotěsná spalovací komora z ocelového plechu
 oboustranně smaltované stěny spalovací komory
 plynový hořák z nerezové oceli

 plynový ventil SIT 630 EUROSIT
 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 otvorem o průměru 122 mm
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 maximální tloušťka zdi 82 cm
 tovární nastavení pro zemní plyn
 možnost přestavení na propan-butan
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je antracit (možnosti barevných variant na dotázání)

Parametry modelu Karma Beta 4 Mechanic Comfort

Barva antracit

Hmotnost (kg) 23

Barva mřížek na topidle černá + černé sklo
Barva venkovního koše hliník nebarvený

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) 670 x 215 x 600

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

Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 4,5

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,43

Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,32

Účinnost (%) 87%

Střed odtahu od levého okraje (mm) 278

Průměr odtahu (mm) 122

Parametry modelu Karma Beta 3 Mechanic Comfort

Barva antracit

Hmotnost (kg) 19

Barva mřížek na topidle černá + černé sklo
Barva venkovního koše hliník nebarvený

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) 543 x 215 x 600

Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 3,0

Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 3,5



Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,37

Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,24

Účinnost (%) 87%

Střed odtahu od levého okraje (mm) 211

Průměr odtahu (mm) 122

Parametry modelu Karma Beta 2 Mechanic Comfort

Barva antracit

Hmotnost (kg) 15

Barva mřížek na topidle černá + černé sklo
Barva venkovního koše hliník nebarvený

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) 416 x 215 x 600

Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 2,0

Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 2,3

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,24

Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,18

Účinnost (%) 87%

Střed odtahu od levého okraje (mm) 149

Průměr odtahu (mm) 122


