Your Partner in Sauna Gasheating

EIGENSCHAPPEN

ETNA

vanaf 9 kW tot 20 m3
De kleinste en meest compacte sauna gaskachel op dit moment voor
de particuliere markt. De ETNA is toepasbaar tot 20 m3 voor een
sauna met afmeting vanaf 2x2x2.40 =10 m3 tot 3 x3 x 2.40 =20 m3
door zijn Plug and Play systeem overal te plaatsen met lage vermogens. De ETNA heeft omdat het zo’n kleine gaskachel is een boven
invoer. Optioneel is ook onder invoer mogelijk. Met de buffer van
30 kg periodiet stenen creëert u een optimaal sauna klimaat waarin u
uw eigen opgietingen/Loyly kan realiseren.

UW VOORDELEN
Eenvoudige te instaleren met handleiding (Plug and Play )
Geen krachtstroom nodig overal eenvoudig te plaatsen
(200 wat)
Sauna in snelle tijd op tempratuur, goed voor opgietingen loly
Kleinste sauna gas kachel leverbaar 43x43x85 cm

Brander SAUNATechnics
Kan op allerlei verschillende gas typen Butan /
Propaan / Aardgas. Brander word afgesteld op
(9 Kw en kan tot 12 kw). Geen Inonisatie pin alleen
ontstekingspen, waardoor storing vrij. Uniek
wereldwijd.

Spiraal/ Mantel
Zowel de spiraal als mantel wordt handgemaakt
van 101.6 mm buis breed. Total 6Mtr in spiraal.
Standaard mantel in staal Optioneel in kleuren
of RVS leverbaar.

RVS rooster
Het rooster is van RVS hierop kan u de
Periodietsten plaatsen voor een goede buffer.

Ventilator
Geluidsarme ventilator welke geen krachtstroom
nodig heeft en werkt op 220V 165 watt.

Besturing
Tempratuur regelaar met 2 sensor voelers.
Sauna temperatuur en maximale temperatuur.

(inclusief staal mantel)

Branderbuis

Prijs garantie Goedkoopste sauna gas kachel

Dubbelwandige RVS brander buis.

(ergens anders goedkoper wij betalen het verschil)
Hand made in Holland gecertificeerd door Kiwa instituut
Snelle levertijd wereldwijd leverbaar
Verpakking 1 pallet

+31 561 618553
INFO@SAUNAGASHEATING.COM

TECHNISCHE OVERZICHT
9 -12 kW

ETNA saunagaskachel

De Etna word Plug and play
geleverd voor eigen montage

Vermogen

kW

9-12 kW

Afmeting spiraal met mantel

cm

43x43x85

Gewicht inclusief mantel

Kg

35

Gewicht periodiet stenen

Kg

30

Sauna gas brander new model

Per stuk

1

Ventilator Etna

Per stuk

1

Saunagas brander new model 9 kW- 12 kWl

Besturing basic

Per stuk

1

(geen extra ionisatie pin en veiligheid luchtdruk schakelaar ingebouwd)

Mbar

20-60 Mbar

Gas druk Aard gas/ Propaan/Butaan

3/8- 1/2

Gas aansluiting
Gas verbruik

M3 /h

>0.9

Stroom aansluiting Etna

V/HZ

230 Volt
50 Hz 200 Watt

MMbar

35/40

Onderdruk brander

Op maat gemaakte Spiraal (boven invoer). Optioneel onder invoer
Stalen mantel zwart 43x43x85 met RVS rooste voor de sauna stenen
Dubbelwandige RVS Brander buis 0.85 cm (boven invoer)
Eindbuis na ventilator staal 101.6 mm 0.85 cm

Ventilator Etna 220 Volt 165 watt
Besturing met 3 mtr kabel silicon (brandveilig)
Branddoorvoer voor brander buis en ventilator diam 180 mm x 250 mm
Handleiding plus certificaat
1 pakket stenen 30 kg
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