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“

Odkedy sme si zakúpili
Draftbooster, nemáme problém
s únikom dymu a sadzí do
miestnosti.

DRAFTBOOSTER
– VENTILÁTOR PRE VÁŠ KOMÍN

Jednoduché zakúrenie
vo vašej peci

Výhody používania Draftboosteru
JEDNODUCHÉ ZAKÚRENIE A PRIKLADANIE DREVA
S Draftboosterom je zakúrenie v kachliach na drevo jednoduché a
prikladanie dreva nie je žiadny problém.

Ľahšie zakúrenie a prikladanie do kachlí/krbu.

BEZDYMOVÁ PREVÁDZKA
Draftbooster odvádza dym smerom hore cez komín do vonkajšieho prostredia, minimalizuje vnikanie sadzí a dymu do
miestnosti.

Rýchlejšie vykurovanie.

Znižovanie vnikaniu spalín do miestnosti.
Lepšie spaľovanie

Plug-and-play

LEPŠIE SPAĽOVANIE
Draftbooster zabezpečuje lepšie a čistejšie spaľovanie.
Distribútora:

RÝCHLEJŠIE VYKUROVANIE
S Draftboosterom sa zrýchľuje rozhorievanie, a tým sa miestnosť rýchlejšie vyhreje
PLUG-AND-PLAY
Draftbooster sami môžete jednoducho nainštalovať. Je to
prvý ventilátor svojho druhu na svete.

3120037-SK 0915

Draftbooster je dostupný
v dvoch prevedeniach:
čierny a nerezový.

Nájdite vášho lokálneho distribútora:
www.almeva.sk
www.draftbooster.sk

MONTÁŽNE
VIDEO

PREZENTÁCIA

Draftbooster sa jednoducho nainštaluje na váš komín.
Zaisťuje jednoduché rozhorenie ohňa a správne spaľovanie
v uzatvárateľných kachliach na drevo, vytvára ideálne podmienky, hlavne počas prvého zakúrenia, kým je ešte ťah v
komíne neadekvátny.
Draftbooster redukuje zadymenie a vnikanie spalín a
sadzí do miestnosti počas prikladania, kým sú otvorené

“

dvierka na kachliach. S Draftboosterom môžete naplno
využiť vaše uzatvárateľné kachle na drevo.

S Draftboosterom zakúrenie a prikladanie
dreva do vašich kachlí nie je problém.

Keď je v kachliach dosiahnuté požadované spaľovanie,
Draftbooster vypneme. Ak je to nutné, pri ďalšom prikladaní sa môže znova zapnúť.

Fakty o Draftboosteri

Prečo si vybrať Draftbooster?
Ťažkosti so zakúrením sú obvykle spôsobené nedostatočným ťahom komína. Draftbooster zabezpečuje potrebný ťah a uľahčuje zakúrenie vo vašich kachliach.
Ťah v komíne je tvorený teplotným rozdielom a to, vyššou
teplotou dymu a nižšou teplotou vonkajšieho prostredia. Keďže pri zakladaní ohňa v kachliach je komín stále
chladný, ťah v komíne nie je dostatočný a môže nastať
zadymenie miestnosti.
Je dôležité, aby drevo bolo vždy suché a aby sa začínalo s prikladaním malých kusov dreva a triesok. Týmto
spôsobom sa rozhorí oheň rýchlejšie a rýchlejšie sa oteplí
vzduch potrebný na vytvorenie dostatočného ťahu v
komíne.

KEDY POUŽÍVAŤ DRAFTBOOSTER?
Ak máte problémy so zakúrením vo vašich kachliach na drevo, vniká
vám do miestnosti dym alebo máte znečistené sklo na kachliach od
sadzí. To znamená, že máte v komíne nedostatočný ťah a Draftbooster je efektívne riešenie.
KAM MÔŽETE UMIESTNIŤ DRAFTBOOSTER?
Draftbooster sa môže umiestniť na ktorýkoľvek komín s
nedostatočným ťahom - na nerezový aj murovaný
komín s maximálnym priemerom Ø220 mm.
NA AKÉ TYPY KACHLÍ MÔŽE BYŤ POUŽITÝ?
Draftbooster sa môže použiť na uzatvárateľné
kachle na drevo.
AKO SA NAINŠTALUJE?
Draftbooster sa môže zapojiť do štandardnej
zásuvky a spúšťa sa pomocou diaľkového
ovládača, ktorý je súčasťou balenia.

“

Dosiahnuť dostatočný ťah v
komíne zvyklo byť náročné,
teraz stačí použiť diaľkový
ovládač.

Keď je v kachliach dosiahnuté požadované spaľovanie, Draftbooster vypneme. Ak je to nutné, pri ďalšom prikladaní sa môže
znova zapnúť.

