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 Energy Efficient Fireplace (Water)
Manufactured according to the European standards 

                                             
The energy fireplace Kombi ka is an original and innovative in design and operation fireplace of 
central heating, which achieves (very high) efficiency compared to any conventional fireplace. 

It's actually a wood boiler that can be attached to any type of radiator circuit and can be used 
either independently as a primary heat source, or parallel to the central heating boiler providing 
significant savings in fuel. 

The hearth of the fireplace is surrounded entirely by double steel walls that contain water, and 
does not require any fire-resistant insulation. 

It has built-in panel with controls such as remote thermometer and thermostat for proper and 
efficient operation. 

It can be externally decorated with any material (marble, stone, plasterboard, etc.) and can fit 
perfectly with the furniture and architecture of every house. 

It can be connected easily by a technician, similarly to a central heating boiler. 

The fireplace-boiler Kombi ka excels because it provides: 
? Excellent performance and economy 
? Totally safe operation 
? Easy maintenance and cleaning. 
? Economic and healthy heating.

EN 13229

 Ενεργειακό Τζάκι Νερού

Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13229 
                                            

Το ενεργειακό τζάκι Kombi ka είναι ένα πρωτότυπο και πρωτοποριακό στη σχεδίαση και 
λειτουργία τζάκι κεντρικής θέρµανσης, το οποίο επιτυγχάνει µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης από 
τα συµβατικά τζάκια.

Στην πραγµατικότητα είναι ένας λέβητας ξύλου που συνδέεται µε θερµαντικά σώµατα και 
µπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα σαν κύρια πηγή θερµότητας, είτε παράλληλα µε τον 
λέβητα κεντρικής θέρµανσης προσφέροντας σηµαντική οικονοµία στα καύσιµα.

Η εστία του τζακιού είναι κατασκευασµένη από διπλά χαλύβδινα τοιχώµατα από τα οποία 
περνάει νερό. 

∆ιατίθεται και πίνακας µε όργανα ελέγχου, που περιλαµβάνει  θερµόµετρο και θερµοστάτη 
αποστάσεως για σωστή και αποδοτική λειτουργία.

Εξωτερικά επενδύεται µε οποιοδήποτε υλικό (µάρµαρο, πέτρα, γυψοσανίδα κ.α) και 
συνδυάζεται τέλεια µε την αισθητική του χώρου.

Συνδέεται εύκολα από τους θερµουδραυλικούς, όπως ένας λέβητας κεντρικής θέρµανσης.

Το τζάκι-λέβητας Kombi ka συνδυάζει:
? Άριστη απόδοση και οικονοµία
? Απόλυτα ασφαλή λειτουργία.
? Ευκολία στην συντήρηση και στον καθαρισµό του.
? Οικονοµική και υγιεινή θέρµανση. 
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Technical Characteristics

The company reserves the right of changing the characteristics without prior notice.
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Fireplace
Energy efficient (Water)

ka

 Τζάκι 
Ενεργειακό (Νερού)

TYPE / ΤΥΠΟΣ ka 15 20 25 30 35
Output / Ισχύς Kw 14 23,2 29 34,8 40,6
Max operating temperature

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας

Max operating pressure

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

Weight + retractable door

Βάρος + ανασυρόµενη πόρτα

Height / Ύψος mm 1.100 1.200 1.200 1.400 1.400
Height with retractable door

Ύψος µε ανασυρόµενη πόρτα

Front width (external) 

Μπροστά πλάτος (εξωτερικό)

Back width (external)

Πίσω πλάτος (εξωτερικό)

Length (external) / Μήκος (εξωτερικό) mm 550 600 650 700 750
Hearth depth (internal)

Βάθος εστίας (εσωτερικό)

Inlet / Outlet connections

Παροχές εισόδου εξόδου

Chimney / Καµινάδα Ø 150 200 250 300 300

700

in 1΄΄ 1΄΄ 1 ¼΄΄ 1 ½΄΄   1 ½΄΄ 

mm 500 550 600 650

1.100

mm 500 600 700 800 900

mm 700 800 900 1.000

1.800 1.800

Kgr 165+35 192+40 236+44 286+60 318+65

Bar

mm 1.500 1.600 1.600

90

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

°C 90 90 90 90


