Krosnis šildymui - HÖLZLI
Renkantis šildymo sistemą, būtina atkreipti dėmesį į keletą
svarbių parametrų:







Uţimamas plotas (išmatavimai);
Apšildomas plotas;
Sunaudojamas malkų kiekis;
Krosnies įšilimo laikas;
Krosnies akumuliavimo laikas;
Naudingumo koeficientas.

Kartu su vokiečių kompanija Wolfshoher Tonwerke dţiaugiamės
galėdami pasiūlyti HÖLZLI krosnį ir Lietuvos gyventojams.
HÖLZLI šamotinė krosnis - ţidinys skirta patalpų šildymui,
uţima nedaug vietos, ilgai akumuliuoja šilumą ir turi aukštą
naudingumo koeficientą.
Siūloma krosnis yra labai efektyvi ir kompaktiška. Jos naudingumo koeficientas siekia
83%, o uţimamas plotas yra tik 600 x 600 mm (aukštis – 1,70m). Sukūrenus 3 – 6 kg
malkų, šaldytuvo dydţio krosnis šilumą akumuliuos 6 - 8 val. ir yra pajėgi apšildyti apie
50m2 ploto patalpą.
HÖLZLI krosnelės vidinė konstrukcija montuojama iš 60 mm storio šamoto blokų. Tai
maloniai šilumą skleidţiančios krosnelės, kurios palaipsniui įšyla, nustojus kūrenti
palaipsniui atiduoda šilumą. Šilumai kaupti ir atiduoti naudojamas aukštos kokybės
šamotas, kurio sudėtyje visos medţiagos yra ekologiškos.
Malkas į krosnelę galima krauti kas 6 – 8 valandas. Krosnelė visiškai nedegina oro.
Krosnies šiluminį intensyvumą galima reguliuoti dėka šiuolaikiškų durelių, kurios leis
valdyti liepsnos intensyvumą taip kaip reikia: šylant krosnelei – intensyviau, pasiekus
norimą temperatūrą – nustatyti nominalų oro srautą.
HÖLZLI krosnelės išmetamų dujų temperatūra pakankamai aukšta, todėl niekur nesikaupia kondensatas,
uţkertamas kelias kauptis suodţiams, nėra jokio nemalonaus kvapo.
Iš krosnelės į aplinką išmetamų kietųjų dalelių kiekis yra ţenkliai maţesnis, nei reikalauja grieţti Europos Sąjungos
reikalavimai.
Duomenys:
Naudingumo koeficientas: 83 %
Šiluminė galia: 15 – 25 kW
Apšildomas plotas: 35-50m²
Malkų kiekis vienai įkrovai: 3 – 6 kg
Išmetamų dūmų temperatūra: 220 °C
Gamintojas: Wolfshoher Tonwerke
Kilmės šalis: Vokietija
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Išoriškai paprastai atrodanti krosnelė, viduje turi unikalią dūmų judėjimo konstrukciją.
Dūmų kanalai pagaminti iš sutankinto specialaus šamotinio molio.
Kuo skiriasi HÖLZLI krosnelė nuo mūsų tradicinių krosnių?
Galimybe maksimaliai ir tolygiai visu paviršiumi akumuliuoti šilumą.
Visos šildymo sistemos, įskaitant krosneles ir ţidinius, greitai įšyla iš stipriai įkaitina
metalinius paviršius. Tokie paviršiai taip pat greitai atvėsta ir oras patalpoje atšąla.
Reikalingos pakartotinos malkų įkrovos į krosnelę. Taip nuolat kaitinant metalinę
krosnelę išsausinamas patalpos oras, deginamos kambario dulkės, atsiranda
diskomfortas.
Skirtingai nei metalinės krosnelės, HÖLZLI krosnelės švelniai sušildo patalpą ir ilgai
akumuliuoja šilumą. Į vokišką krosnelę nereikia nuolat krauti malkų. Vienos malkų
įkrovos pakanka, kad šiluma sklistų visą parą.

Labai kompaktiška HÖLZLI krosnelė nesunkiai suras savo vietą ir prisiderins prie bet
kokio stiliaus namų interjero. Minimalistinio stiliaus elegantiškas krosnelės dizainas,
turėtų patenkinti net ir paties įnoringiausio kliento norus. Sumontuotą krosnelę galima
tiesiog nutinkuoti, arba dekoruoti kokliais ar kitokiais įvairiais keramikos elementais.
Šioje vietoje, tiek uţsakovui, tiek ir dizaineriams palikime laisvę kūrybai.
Didelis krosnies stiklas, suteiks jaukumo namams, galėsite maloniai stebėti ugnies šokį.
HÖLZLI krosnelė „atkeliauja“ atskiroms detalėmis, kurios yra kompaktiškai
supakuotos ant euro padėklo. Krosnelės surinkimas iš atskirų detalių yra pakankamai
greitas ir tvarkingas, nereikalaujantis patalpos remonto. Darbas švarus, montavimo
eigoje galima išvengti dulkų ar kitokio purvo.
Priklausomai nuo išorinės HÖLZLI krosnelės apdailos, darbai
gali uţtukti 2 - 4 darbo dienas.

HÖLZLI krosnelė: Nr. 1 Vokietijoje.
Importuotojas: UAB „Ţidinių meistrai“.
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