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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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Esitatud on sortiment, mis läbis sertifitseerimise Euroopas. 

Ahjude täielik loetelu vaadake veebilehel www.termofor.ru
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S I B E R I A H J U D, K AT LA D JA K A M I N A D

Soojendab rohkem.
Teenib kauem.

n   Originaalne ja stiilne disain

n  Suur valgust läbikumav ekraan ja laienev küttekanal 
(modifikatsioonis "Vitra") võimaldab mugavalt jälgida leeki 
erinevate nurkade alt. 

n Spetsiaalselt projekteeritud küttekolle võrkkorpusega ahjudele. 

*

* Kaubamärk №1 Venemaal
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Eripärad ja eelised:
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* Sajanõ

*



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").

n  Kõrgefektiivsed pilukonvektorid kaitsevad karmi 

infrapunakiirguse eest ja kujundavad 77% kasulikku soojust 

ümber pehmetesse konvektsioonivooludesse. 

n  Suur vertikaalselt-orienteeritud kolde uks võimaldab mugavalt 

täita ahju kuni ülaosani.

n  Põlemise intensiivsuse peenreguleerimine võimaldab valida mis 

tahes ahju töörežiimi.

n  Universaalne korstnaväljund võimaldab ühtemoodi mugavalt 

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

fire").

n  Suitsulõõri siibri fiksaator hoiab seda kindlalt Teie poolt valitud 

asendis.

n  Kolde läbimõeldud geomeetria välistab põlemata söetükkide 

kogunemist. Kogu kütus valgub järk-järgult tuharestile raskuse 

mõju all.

n Vahetatav kaitse hoiab kollet läbipõlemise eest kuumade 

söetükkide kogunemiskohas.

Battery fire
Säästuversioon puuküttega ahjude seeriast

     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". 
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     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.

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.

n  Suitsulõõri paigutus ahju keskel lihtsustab monteerimist.

n  On võimalik kasutada sisseehitatud või ülesriputatavat paaki vee 
soojendamiseks või kaks paaki korraga.
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