şeminee
pe peleþi
Rigoarea și inovația în proiectarea ºemineelor
Ferroli se îmbină cu pasiunea pentru design
și funcționalitate, iar calitatea se remarcă prin
atenția deosebită acordată fiecărui detaliu.
ªemineele pe peleți sunt disponibile într-o gamă
largă de modele, fabricate din oțel sau ceramică,
versatile, capabile să fie în același timp o soluție
de încălzire și o piesă modernă de mobilier.
Designul modern permite plasarea lor în orice
spațiu, în case, birouri și locuri publice, la oraș
sau la munte.

Grupul FERROLI și-a consolidat structura
dezvoltând noi proiecte, în conformitate cu
evoluțiile unei piețe în continuă dezvoltare.
FERROLI și-a concentrat resursele pentru
proiectarea și fabricarea de echipamente de
înaltă calitate.
Cele mai recente tehnologii sunt completate
de profesionalismul și experiența angajaților,
fiecare produs purtând amprenta inovației și a
fiabilității.

experienţă
şi calitate

FERROLI pentru
natură şi mediul
înconjurător

FERROLI este în permanență prezent pe piața
italiană și internațională a echipamentelor de
încălzire și climatizare domestice și industriale,
precum și pe cea a energiilor regenerabile.

FERROLI a acordat întotdeauna o atenție
deosebită ecologiei și protecției mediului, prin
dezvoltarea de tehnologii bazate pe energii
regenerabile.

Compania dispune de 13 centre de producție
și este reprezentată în 19 state prin 9 societăți
comerciale.

Peleții sunt un combustibil practic și ecologic:

FERROLI oferă o gamă largă de soluții tehnice
avansate, garantate printr-un sistem de calitate
certificat.
În anul 1982 a început proiectarea de șeminee
pentru funcționarea pe lemne sau peleți cu
tehnologii inovatoare și un design modern.
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tradiþie
şi inovaţie

•
•
•
•
•

100% natural, fără aditivi chimici și coloranți
Randament termic înalt, superior lemnului
de foc, datorită densității mari și conținutului
redus de umezeală
Utilizare ușoară, datorită spațiului redus de
depozitare și autonomiei de ardere mari
Aprovizionare
comodă
si
transport
convenabil, fiind ambalați la saci de 15 kg
Cantitate mică de cenușă rezultată din
procesul de ardere, necesitând întreținere și
curățare minime

înaltã
performanţã

Noua clasificare HiPe scoate în evidență
performanțele ridicate ale șemineelor pe peleți,
caracterizate de randament superior și o ardere
controlată care permite reducerea emisiilor
poluante în conformitate cu cele mai recente
reglementări de mediu locale și europene.
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puncte forte

cuprins

Sistem arzător și portarzător din fontă brevetat

Şeminee pe peleþi

Acest sistem asigură optimizarea arderii menținând constant aportul de aer pe
toata circumferința arzătorului și permite micșorarea emisiilor poluante și a
cantității de cenușă.

Marte		 6

Automatizare performantă

Oasis		10

Automatizarea asigură o gamă largă de funcții:
• curățare automată a arzătorului pentru o întreținere minimă
• coduri de alarmă ce permit diagnosticarea rapidă
• posibilitate de montare a unui modul GSM/GPRS pentru comandă la distanță
• posibilitate de upgradare a softului
• posibilitate de montare a unui cronotermostat
• reglare precisă a elementelor arderii (aer primar, secundar și peleti) pentru
un randament maxim și emisii poluante minime
• calibrare automată a tirajului în camera de ardere.

Marte Plus		 8

Antares		12
Sirio		14
Sirio ceramic		16

Telecomandă cu infraroșu
Permite Pornirea / Oprirea Automată, funcția de cronotermostat săptămânal cu
4 programe zilnice și reglarea temperaturii pentru asigurarea confortului.

Sisteme de siguranță
•
•
•

clapetă de evacuare (anti-explozie) împotriva acumulării de gaze arse
termostat de siguranță pentru supratemperatură rezervor peleți
presostat gaze arse care controlează depresiunea din focar.

Dotări pentru termoșeminee
Sistem hidraulic ce cuprinde:
• sondă de temperatură apă
• supapă de siguranță 3 bar
• traductor de presiune electronic
• pompă de circulație cu 3 viteze
• robinet de umplere
• aerisitor automat
• vas de expansiune
• posibilitate de montare a unei a doua
pompe pentru producere a.c.m.
• posibilitate de montare termostat de
boiler.
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Termoşeminee pe peleþi
TermoSirio		18
pentru TermoSirio ceramic		20
încãlzire
centralã TermoGiove		22
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şemineu pe peleþi

Manta din oţel/ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală

max. 9,29 kW - min. 2,58 kW

randament termic %

max. 95,66 - min. 89,26

diametru racord fum

80 mm

diametru racord aer

50 mm

capacitate rezervor peleti

19 kg

volum încălzire*

max. 212 mc

consum peleți**

min. 0,57 kg/h - max. 2,2 kg/h

izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi

dimensiuni

HxLxA 1036 x 538 x 496 mm

Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc

masă

105 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
interioară.
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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şemineu pe peleþi

Manta din ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală

max. 9,29 kW - min. 2,58 kW

randament termic %

max. 95,66 - min. 89,26

diametru racord fum

80 mm

diametru racord aer

50 mm

capacitate rezervor peleti

19 kg

volum încălzire*

max. 212 mc

consum peleți**

min. 0,57 kg/h - max. 2,2 kg/h

izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi

dimensiuni

HxLxA 1036 x 538 x 496 mm

Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc

masă

120 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
interioară.
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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şemineu pe peleþi

Manta din ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală

max. 9,29 kW - min. 2,34 kW

randament termic %

max. 92,26 - min. 86,46

diametru racord fum

80 mm

diametru racord aer

50 mm

capacitate rezervor peleți

22 kg

volum încălzire*

max. 205 mc

consum peleți**

min. 0,537 kg/h - max. 2,1 kg/h

izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi

dimensiuni

HxLxA 1047 x 470 x 496 mm

Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc

masă

124 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
interioară.
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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şemineu pe peleþi

Manta din ceramică
Accesorii:
kit de evacuare fum posterior

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice

12

putere termică nominală

max. 9,29 kW - min. 2,34 kW

randament termic %

max. 92,26 - min. 86,46

diametru racord fum

80 mm

diametru racord aer

50 mm

capacitate rezervor peleți

22 kg

volum încălzire

max. 205 mc

consum peleți*

min. 0,537 kg/h - max. 2,1 kg/h

dimensiuni

HxLxA 1047 x 707 x 493 mm

masă

122 kg

*Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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şemineu pe peleþi

Manta din oþel/ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală

max.11 kW - min. 3,45 kW

randament termic %

max. 89,8 - min. 87,1

diametru racord fum

80 mm

diametru racord aer

50 mm

capacitate rezervor peleți

21 kg

volum încălzire*

max. 250 mc

consum peleți**

min. 0,81 kg/h - max. 2,63 kg/h

izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi

dimensiuni

HxLxA 982 x 509 x 527 mm

Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc

masă

110 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
interioară.
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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şemineu pe peleþi

Manta din ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală

max.12,83 kW - min. 3,59 kW

randament termic %

max. 89,18 - min. 84,37

diametru racord fum

80 mm

diametru racord aer

50 mm

capacitate rezervor peleți

21 kg

volum încălzire*

max. 300 mc

consum peleți**

min. 0,85 kg/h - max. 3,2 kg/h

izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi

dimensiuni

HxLxA 984 x 580 x 528 mm

Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc

masă

120 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
interioară.
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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pentru
încălzire
centrală
termoşemineu pe peleþi

Manta din oþel/ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală
putere incălzire aer
randament termic %
putere încălzire ag. termic
diametru racord apa
diametru racord fum
diametru racord aer
capacitate rezervor peleți
volum încălzire*
consum peleți**
dimensiuni
masă

max.12,5 kW - min. 5,12 kW
max.3,47 kW - min. 1,83 kW
max. 85.1 - min. 82.4
max.9,67 kW - min. 3,29 kW
3/4" filet exterior
80 mm
50 mm
20 kg
max. 245 mc
min. 1,27 kg/h - max. 3,37 kg/h
HxLxA 1032 x 509 x 553 mm
144,5 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi
interioară.
Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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pentru
încălzire
centrală
termoşemineu pe peleþi

Manta din ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală
putere incălzire aer
randament termic %
putere încălzire ag. termic
diametru racord apa
diametru racord fum
diametru racord aer
capacitate rezervor peleți
volum încălzire*
consum peleți**
dimensiuni
masă

max.17,4 kW - min. 4,8 kW
max.1,4 kW - min. 0,56 kW
max. 91,4 - min. 89,2
max. 14,7 kW - min. 4,24 kW
3/4" filet exterior
80 mm
50 mm
20 kg
max. 400 mc
min. 1,1 kg/h - max. 3,72 kg/h
HxLxA 1032 x 580 x 553 mm
142 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi
interioară.
Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
Emisiile de pulberi (15 - B - VG) 26,6 mg/mc
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pentru
încălzire
centrală
termoşemineu pe peleþi

Manta din oþel/ceramică

fildeş

aspect piele

bordeaux

Date tehnice
putere termică nominală
putere incălzire aer
randament termic %
putere încălzire ag. termic
diametru racord apa
diametru racord fum
diametru racord aer
capacitate rezervor peleți
volum încălzire*
consum peleți**
dimensiuni
masă
22

max. 23,52 kW - min. 7,11 kW
max. 3,4kW - min. 1,44 kW
max. 93 - min. 91
max. 20,12 kW - min. 5,67 kW
1" filet exterior
100 mm
50 mm
48 kg
max. 530 mc
min. 1,64 kg/h - max. 5,22 kg/h
HxLxA 1242 x 700 x 627 mm
212 kg

*Volumul care poate fi încălzit depinde de
izolaþia clădirii, temperatura exterioară şi
interioară.
Calculat la 35 W/mc - 32 kcal / h mc
**Consumul este orientativ.
Emisiile de CO la 13% O2 (0,019-0,02)%
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