KARODI d.o.o., Savska cesta 24d, 8290 SEVNICA
Tel.: 07 814 11 47, 031 642 999
www.karodi.si
info@karodi.si

CENIKI

SEVNICA, 1.3.2020

K A R O V E N T

dim niški ventilator

Inovativen dim niški ventilator, ki izkorišča injektorski princip delovanja za
povečanje/nadom estitev naravnega vleka dim nika.

Posebej uporaben za:
preprečevanje uhajanja dim nih plinov v prostor ob dolaganju
kuriva,
ustvarjanje vleka v začetku kurjenja, dokler sta peč in dim nik še
prehladna, da bi ustvarila naraven vlek in s tem norm alne pogoje
kurjenja,
kratke dim nike, ki potrebujejo višjo tem perature delovanja in s
tem daljši čas do norm alne uporabe,
dim nike z neugodno višino/lokacijo na strehi, ki občasno ali redno
povzroči težave z vlekom ,
dim nike, ki im ajo problem z vlekom ob neugodnih vrem enskih
razm erah,
posebna kurišča za občasno uporabo, kot so zunanje peči, zunanji
žari,… kjer je težko ustvariti pogoje za naraven vlek,
povečavo vleka pri odpiranju vrat kam inov, preprečitev uhajanja
dim na in s tem m ožnost kurjenja z dvignjenim i vrati.

Prednosti Karovent dim niških ventilatorjev:
ventilator, gibljivi in električni deli, niso v toku dim nih plinov,
izboljušuje pogoje gorenja, saj stabilizira tlačne razm ere v kurišču,
nam eščen je na koncu dim niškega sistem a, kar pom eni, da vedno
povečuje varnost dim nika, tudi ob netesnostih v sam em dim niku,
ne ovira čiščenja dim nika in ni potrebne prem ontaže/odpiranja
ventilatorja čiščenju dim nika,
tudi ob m orebitnih izpadih električne energije ne zm anjšuje vleka
dim nika,
ni
potrebne
prem ontaže/odpiranja
ventilatorja
ob
izpadu
električnega napajanja,
ventilator ne potrebuje čiščenja saj in sm ole, saj dim ni plini ne
potujejo skozi lopatice ventilatorja,
vžig saj ne m ore poškodovati bistvenih delov ventilatorja,
m ožnost enostavne regulacije m oči in trajanja delovanja ventilatorja prek
aplikacije na m obilnem telefonu (android),
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enostavna prilagoditev obstoječim dim nikom in novogradnjam oz.
specifičnim potrebam vgradnje.

Cenik ventilatorjev za vgradnjo na zidane dimnike:
Premer
Karovent M
Karovent L

130
470€
785€

160
490€
805€

200
515€
830€

M izvedba je dopolnilo obstoječemu dimniku za hitrejše in boljše
delovanje.
L izvedba popolnoma nadomesti vlek dimnika in vključuje tudi
časovno in močnostno regulacijo moči delovanja ventilatorja.
Cene ne vsebujejo DDV.
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