by Burning Technology

Krbová kamna a krby

Musca
Kdo jsme?
AmbiFire je značka moderních krbových kamen a krbů vyznačující se elegantním a nadčasovým

Carina

designem. Značka, která se rychle rozvíjí a využívá při tom nejen inovativní technická řešení pro
všechny své výrobky, ale i nejlepší vhodné materiály včetně vysoké kvality jejich zpracování.
Snažíme se chránit naše životní prostředí, proto výrobky AmbiFire dosahují přívětivého poměru
kvalita/cena, vynikají vysokou účinností spalování a nízkými emisemi nejmenších částic ve
spalinách a splňují tak i nejpřísnější světové emisní normy.
Celý sortiment AmbiFire vyhovuje nejnáročnějším světovým požadavkům, které se vyznačují

Taurus

těmito parametry:
- elegantní a nadčasový design
- napojení na externí přívod vzduchu
- vysoká účinnost a nízké emise CO a prachu
- maximální vzduchotěsnost při použití v nízkoenergetických domech
Jsme přesvědčeni, že s výrobky AmbiFire budete 100% spokojeni. Tyto produkty jsou ideálním

Libra

doplňkem pro váš domov a interiér a přinesou vám skvělé pohodlí, spolehlivost a eleganci
v kombinaci s ekologicky šetrným provozem a hospodárností.

Antila

Musca
Krbová kamna eliptického tvaru na noze, která lze otáčet o 360°.
Kamna mohou být umístěna uprostřed interiéru a topenište pootočeno do žádané pozice.
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Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
Možnost otáčení o 360°
Maximální délka polen 50 cm
Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
Elegantní integrovaná klika, skrytá za dveřmi
Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
Samozavírací systém dveří
Celolitinový rošt
Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
V x Š x H (mm)
Váha (kg)
Odvod spalin (mm)
Centrální přívod vzduchu (mm)
Regulovatelný výkon (kW)

152
150
ANO/100 mm
5-8

Jmenovitý výkon (kW)

7,6

Účinnost (%)

75,1

Hmotnostní tok spalin (kg/h)
Koncentrace CO při 13% O2 (%)
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1195x582x426

2,3
0,085

Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/m3)

38

Minimální tah (Pa)

12

Maximální délka polena (mm)

500

Carina
Elegantní a kompaktní krbová kamna kruhového půdorysu, vhodná pro každý interiér.
Kamna skvěle vyniknou i uprostřed místnosti.
❱ Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
❱ Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
❱ Elegantní integrovaná klika
❱ Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
❱ Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
❱ Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
❱ Celolitinový rošt
❱ Samozavírací systém dveří
❱ Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
❱ Šuplíková dvířka s integrovaným černým sklem
V x Š x H (mm)
Váha (kg)
Odvod spalin (mm)
Centrální přívod vzduchu (mm)
Regulovatelný výkon (kW)

#ambifireCarina

1209x484x484
130
150
ANO/100 mm
5-7

Jmenovitý výkon (kW)

6,3

Účinnost (%)

81,4

Hmotnostní tok spalin (kg/h)

1,65

Koncentrace CO při 13% O2 (%)

0,117

Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/m3)

22

Minimální tah (Pa)

12

Maximální délka polen (mm)

400

Taurus
Krbová kamna s širokým pohledem na plameny a velkou spalovací komorou.
Kamna mohou být instalována samostatně nebo umístěna na dodávaný podstavec.
❱ Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
❱ Maximální délka polen 80 cm
❱ Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
❱ Odnímatelná klika dveří
❱ Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
❱ Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
❱ Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
❱ Samozavírací systém dveří
❱ Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
V x Š x H (mm)

967(567)x1042x441

Váha (kg)

272/230

Odvod spalin (mm)

150

Centrální přívod vzduchu (mm)

ANO/100 mm

Regulovatelný výkon (kW)

9-12

Jmenovitý výkon (kW)

11

Účinnost (%)

-

Hmotnostní tok spalin (kg/h)

-

Koncentrace CO při 13% O2 (%)

-

Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/m )
3
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-

Minimální tah (Pa)

12

Maximální délka polen (mm)

800

Libra
Elegantní krbová kamna kubického tvaru s elegantním čelem,
které podtrhuje zaoblené sklo nad dvířky.
❱ Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
❱ Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
❱ Elegantní integrovaná klika
❱ Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
❱ Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
❱ Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
❱ Samozavírací systém dveří
❱ Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
❱ Výklopná spodní dvířka s integrovaným černým sklem
V x Š x H (mm)
Váha (kg)
Odvod spalin (mm)
Centrální přívod vzduchu (mm)
Regulovatelný výkon (kW)

127
150
ANO/100 mm
5-7

Jmenovitý výkon (kW)

6,4

Účinnost (%)

80,1

Hmotnostní tok spalin (kg/h)
Koncentrace CO při 13% O2 (%)
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1131x474x360

1,9
0,092

Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/m3)

28

Minimální tah (Pa)

12

Maximální délka polen (mm)

350

Antila
Krbová kamna s vyjímečně velkou spalovací komorou a velkým prosklením.
Výborně se hodí pro ty, kteří vyžadují velký výkon.
❱ Velká spalovací komora
❱ Kamna mohou být použita v nízkoenergetických domech
❱ Maximální délka polen 50 cm
❱ Bílá žárobetonová vyzdívka ve spalovací komoře
❱ Na povrchu kamen použita speciální nekouřivá barva
❱ Možnost napojení na centrální přívod vzduchu
❱ Jednopáčkové ovládání primárního a sekundárního vzduchu
❱ Celolitinový rošt
❱ Samozavírací systém dveří
❱ Dvouzámkové uzavírání dveří pro dosažení lepší těsnosti
❱ Šuplík s pojezdy na dřevo či příslušenství
V x Š x H (mm)
Váha (kg)
Odvod spalin (mm)
Centrální přívod vzduchu (mm)
Regulovatelný výkon (kW)

172
150
ANO/100 mm
6-11

Jmenovitý výkon (kW)

9,9

Účinnost (%)

80,0

Hmotnostní tok spalin (kg/h)
Koncentrace CO při 13% O2 (%)
Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/m3)
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1219x540x467

2,6
0,089
35

Minimální tah (Pa)

12

Maximální délka polen (mm)

500

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTOVÉ ŘADY

OBLASTI DISTRIBUCE

Musca

Carina

Taurus

Libra

Antila

1195x582x426

1209x484x484

967(567)x1042x441

1131x474x360

1219x540x467

Váha (kg)

152

130

272/230

127

172

Odvod spalin (mm)

150

150

150

150

150

ANO/100 mm

ANO/100 mm

ANO/100 mm

ANO/100 mm

ANO/100 mm

Regulovatelný výkon (kW)

5-8

5-7

9-12

5-7

6-11

Jmenovitý výkon (kW)

7,6

6,3

11

6,4

9,9

Účinnost (%)

75,1

81,4

-

80,1

80,0

Hmotnostní tok spalin (kg/h)

2,3

1,65

-

1,9

2,6

V x Š x H (mm)

Centrální přívod vzduchu (mm)

Koncentrace CO při 13% O2 (%)

0,085

0,117

-

0,092

0,089

Koncentrace prachu při 13% O2 (mg/m3)

38

22

-

28

35

Minimální tah (Pa)

12

12

12

12

12

Maximální délka polen (mm)

500

400

800

350

500
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Krby a krbová kamna jsou připravena pro použití s novým evropským energetickým štítkem pro
topná zařízení. Od 1. ledna 2018 musí být všechna topná zařízení, která jsou prodávána na evropském trhu, označena energetickým štítkem.

Burning Technology a.s.
Stupkova 952/18, Nová Ulice
779 00, Olomouc
Česká republika
Tel.: +420 704 034 014
Email: info@burn-tech.cz
www.ambi-fire.com
#ambifire
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