
   

Piec na pelet, z termostatem oraz możliwością programowania. 

KAREN jest bardzo funkcjonalnym piecykiem pelletowym. Niewygórowana cena, 
włoski design, a do tego bardzo duży  (40 kg!) jak na tego typu piecyki  zasyp, który 
pozwala na bezobsługową pracę urządzenia nawet do 70 godzin bez konieczności 
dosypywania pelletu  czyni go niezwykle atrakcyjnym produktem. 

Piec spalając pellet wytwarza gorące powietrze, którym ogrzewane jest 
pomieszczenie, w którym piec jest zainstalowany. 

Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze i czyszczeniu. Prosto wsypujesz pelet do 
wbudowanego zasobnika, wciskasz przycisk włącz, ustawiasz temperaturę i po paru 
minutach zaczynasz się cieszyć widokiem żywego ognia i ciepłem które on daje. 

Urządzenie samoczynnie się rozpala i wygasza, a także oferuje 5 stopniową 
regulację mocy w zależności od potrzeb użytkownika. 

Gdy osiągnie zadaną dla pomieszczenia temperaturę – wygasza się, a gdy 
temperatura spadnie załącza się ponownie 

Piec posiada wbudowany programator z możliwością ustawienia czasowego 
harmonogramu pracy. 

Piecyk jest wyposażony w wentylator powodujący wymuszoną konwekcje gorącego 
powietrza, co znacznie poprawia rozprowadzenie ciepła po twoim wnętrzu. 

Po spaleniu 1 worka peletu (15 kg) powstaje popiół, który spokojnie zmieści się 
w garści nawet małego dziecka, a szybę wystarczy przetrzeć na sucho, bez użycia 
agresywnej chemii, ręcznikiem papierowym. 

 



Dane techniczne: 

 Modulowana moc grzewcza: 2,8-8,8kW 
 Sprawność: ≈90% 
 Kubatura pomieszczeń do ogrzania: do 200m3 
 Pojemność zbiornika na pellet: 40 kg 
 Zużycie pelletu: od 0,6 do 1,8 kg/h 
 Autonomia czasu pracy (czas pracy na 1 pełnym zbiorniku): do 70 godzin 
 Stalowa komora spalania i palenisko ze stali inox 
 Wbudowany popielnik 
 Wylot spalin: tylny 
 Dolot powietrza pierwotnego: Tak 
 Powietrze wtórne (system CZYSTA SZYBA): Tak 
 Wymiary (cm) szer. x głęb. x wys.: L 44 x P 51 x H 126 cm 
 Waga: 59,7 kg 
 Zasilanie elektryczne: 230V - 50 Hz 
 Spełnianie normy: EN14785 - BlmSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF 

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: 

 Pilot zdalnego sterowania 
 Moduł Wifi 
 Moduł GPRS 
 Płyta ochronna na podłogę 

Dostępne kolory: 

 czarny 
 biały 
 bordo 

 

Film prezentujący piec KAREN: https://www.youtube.com/watch?v=vJYknKnRUl4 


