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On arvestatud leiliruumidele suurusega 8-18 kuupmeetrit.
Laotud kivide suur mass (üle 1 tsentneri) annab "Sajanõ" ahjule
vaieldamatu eelise soojusmahtuvuse poolest standardsete metallist
keriste ees.
Ahi on valmistatud kuumuskindlast kõrglegeeritud terasest.
Kõikidele "Sajanõ" ahjudele kehtib "Raudne garantii" 3 aastat metalli
terviklikkusele ja küttekolde keevistusõmblustele.
"Sajanõ" sobib ideaalselt neile, kellele meeldib saunaskäiku
rahulikult võtta.
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n Originaalne ja stiilne disain
n Suur valgust läbikumav ekraan ja laienev küttekanal

(modifikatsioonis "Vitra") võimaldab mugavalt jälgida leeki
erinevate nurkade alt.

Esitatud on sortiment, mis läbis sertiﬁtseerimise Euroopas.
Ahjude täielik loetelu vaadake veebilehel www.termofor.ru
Kontaktandmed:

n Spetsiaalselt projekteeritud küttekolle võrkkorpusega ahjudele.
Leiliruumi ruumala, m3

8—18

Mõõtmed (PxLxK), mm

810х600х715

Ahju mass, kg

55

Küttekolde maht, l

36,4

Kerisekivide laadungi mass, kg

120

Puuhalu maksimaalne pikkus, mm

400

Suitsulõõri läbimõõt, mm

115

* Sajanõ

Soojendab rohkem.
Teenib kauem.
*

* Kaubamärk №1 Venemaal

Eripärad ja eelised:
n Erineva läbimõõduga kahe rõngaga malmist põleti võimaldab

valmistada toitu avatud tulel erineva suurusega nõus, laadida
kütust ülevalt poolt ja puhastada tahmast ahju ülaosa (mudelis
"Battery fire").

Battery fire

*

Säästuversioon puuküttega ahjude seeriast

n Kõrgefektiivsed pilukonvektorid kaitsevad karmi

Compact 2013 Inox*
Kompaktklassi puuküttega saunaahi

infrapunakiirguse eest ja kujundavad 77% kasulikku soojust
ümber pehmetesse konvektsioonivooludesse.
Majatoru
universaalne
väljund

Pind toidu
soojendamiseks

Suitsulõõr

n Suur vertikaalselt-orienteeritud kolde uks võimaldab mugavalt

täita ahju kuni ülaosani.
Avatud keris

n Põlemise intensiivsuse peenreguleerimine võimaldab valida mis

Pliidipind

tahes ahju töörežiimi.

Deflektor

Konvektor-kaitseümbris

n Universaalne korstnaväljund võimaldab ühtemoodi mugavalt

Paaksoojusvaheti

viia sutsulõõri välja nii ülesse kui ka taha. (mudelis "Battery
fire").

Hermeetiline koldeuks
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klaasist

Deflektor

Kolle kuumuskindlast
roostevabast
terasest

n Suitsulõõri siibri fiksaator hoiab seda kindlalt Teie poolt valitud

asendis.

Pilukonvektori
paneelid

n Kolde läbimõeldud geomeetria välistab põlemata söetükkide

kogunemist. Kogu kütus valgub järk-järgult tuharestile raskuse
mõju all.

Malmist tuharest

Eemaldatav
küttekasti kaitse
läbipõlemise eest

Klapp õhuvoolu
peenreguleerimiseks

Malmist tuharest
Väljatõmmatav
tuhakast

n Vahetatav kaitse hoiab kollet läbipõlemise eest kuumade

söetükkide kogunemiskohas.

Uue põlvkonna ahjude "Battery fire" seeria on ette nähtud elu- ja
mitteeluruumide säästlikuks õhkkütteks, samuti ka toidu
valmistamiseks ja soojendamiseks.
Perfektsed soojustehnilised omadused on saadud matemaatilise
arvutimodelleerimise abiga.
Ruumikas kolle võimaldab mahutada ahju pikaajaliseks pidevaks
põlemiseks vajalikku puidu koguse.
Seeria on esitatud kahe mudeliga "Battery fire" ja "Battery fire
Light". "Light" on lihtsustatud versioon uue põlvkonna ahjudest
"Battery fire".

Tuharest

Väike ja võimas ahi soojendab kiiresti ja säästlikult väikest
leiliruumi ruumalaga 6-12 kuupmeetrit.
See ahi sobib ideaalselt väiksele saunale ja on suuremal määral
orienteeritud kõrgendatud temperatuuri ja väiksema õhuniiskusega
režiimile.

77%

tsiooni

konvek

Eripärad ja eelised:
n Eriline konstruktsioon tagab kiiret leiliruumi soojenemist madala

puidu kuluga.
n Suurendatud kerise maht võimaldab mahutada rohkem kive

kvaliteetse soojenemise jaoks.
n Kerise alumises osas olevad augud vee äravooluks ennetavad

korrosiooni teket veega liialdamisel.
Mudel
Köetava ruumi maksimaalne maht, m3
Maksimaalne võimsus, kW
Pikkus, mm

Bf-5
Bf-5 Light

Bf-7
Bf-7 Light

Bf-9
Bf-9 Light

Bf-11
Bf-11 Light

100

150

200

250

6

10

13

16

555/450

680/575

805/700

930/815

Laius, mm

370

Kõrgus, mm

760

Ahju mass, kg
Küttekolde maht, l
Puuhalu maksimaalne pikkus, mm
Suitsulõõri läbimõõt, mm

52/43

62/51

72/62

35

47

62

76

420

n On võimalik kasutada sisseehitatud või ülesriputatavat paaki vee

soojendamiseks või kaks paaki korraga.

Battery ﬁre 7 Light

42/33

290/295

n Suitsulõõri paigutus ahju keskel lihtsustab monteerimist.

540/545

670

Leiliruumi ruumala, m3

6—12

Mõõtmed (PxLxK), mm

750х500х705

Ahju mass, kg

56

Kerisekivide laadungi mass, kg

35

Küttekolde maht, l

42

Puuhalu maksimaalne pikkus, mm

370

Suitsulõõri läbimõõt, mm

115

120

* Kompakt 2013
* Tuli-patarei

