
AGURO  
automatická peletová kamna

Šetří vaše peníze i energii



Rozměry V x Š x H: 1101 x 934 x 360 mm

Průměr kouřovodu: 80 mm

Vyústění kouřovodu: dozadu

Centrální přívod vzduchu: ano

Jmenovitý výkon: 6,4 kW

Regulovatelný výkon: 2,6–6,5 kW

Účinnost: více než 85%

Hmotnost: 190 kg

Palivo: lisované dřevní pelety

Vyhovuje normám: 

ČSN EN 14785:2007
DIN +
15a B-VG 
BIm SchV 2

Barva korpusu: šedočerná (spacegray)

Dekory skla: linky, vlnky, čtverce

Dekory kamene: pískovec, serpentin

 Vysoká kvalita použitých materiálů

 Topeniště z kvalitní oceli, roboticky svařeno –  
5 let záruka na prohoření topeniště

 Litinový hořák s vysokou životností

 Svislý litinový výměník spaliny – vzduch, 
10 let záruka

 Stále čisté sklo díky speciálnímu systému ofuku

 Vysoká kapacita zásobníku na pelety (35 kg) až 
na 3 dny intenzivního topení

 Využívá moderní technologie CWT, FLW 
a sofistikovaný systém AIRBOX ALL IN ONE *

 Několik variant dekoračních skel a uživatelsky 
vyměnitelných kamenů

 Pohodlné dálkové ovládání přes mobil či 
internet za příplatek

TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÉ VÝHODY

AGURO automatická peletová kamna

Šetří vaše peníze i energii

CWT (Clean Wood Technology) 
- technologie čistého spalování dřeva  

Unikátní technologie spalování dřeva včetně vy-
užití takto vzniklé energie vytvořená společností 
VIADRUS. Využívá řízenou a cílenou distribu-
ci spalovacího vzduchu do míst žádoucích pro 
účinné a co možná nejdokonalejší spálení emisí 
škodlivin hoření a na prodloužení cesty vzniklých 
spalin uvnitř topeniště, vedoucí k většímu předání 
tepla do stěn kamen a tím i do místnosti.

FLW (Flue Gas Long Way System) 
- technologie zpomaleného průchodu spalin

Systém zaručuje maximální možné setrvání 
spalin ve spalinové komoře kamen za pomoci 
vytvořeného labyrintu z deflektorů, čímž se pře-
dá značná část tepla do stěn kamen a tím i do 
místnosti. Zvyšuje se tak tepelná pohoda v do-
mácnosti.

AAO (Airbox All-In-One) 
- optimální dělení spalovacího vzduchu

Optimální rozdělení množství spalovacího vzdu-
chu do nejhlavnějších částí kamen, tedy pod rošt, 
dále skrz vyhřívané kanály až k samotnému sklu, 
kde zajišťuje neustálou čistotu skla během hoření 
a dohořívání až k velmi podstatnému dávkování 
vzduchu v místech, kde ještě může dojít k pře-
měně toxického oxidu uhelnatého CO na člověku 
neškodný oxid uhličitý CO2. Maximálně kom-
fortní obsluha díky jedinému regulačnímu prvku 
umístěnému na chladném místě. 

*

CLEAN WOOD TECHNOLOGY
BY VIADRUS



AGURO automatická peletová kamna

Objednací kód Typové označení Provedení

23 289 Kamna AGURO 01 Pískovec, Sklo - Linky

23 290 Kamna AGURO 02 Pískovec, Sklo - Vlny

23 291 Kamna AGURO 03 Pískovec, Sklo - Čtverce

23 292 Kamna AGURO 04 Serpentine, Sklo - Linky

23 293 Kamna AGURO 05 Serpentine, Sklo - Vlny

23 294 Kamna AGURO 06 Serpentine, Sklo - Čtverce
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MOŽNÉ VARIANTY

NÁHLED DETAILU

centrální přívod energie

odvod spalin nastavitelné
nožky

zapalovací
svíčka

litinová
miska hořáku

uzavíratelná
litinová dvířka

dekorační 
dvířka
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stupeň nastaveného
výkonu kamen

status provozu kamen

stupeň provozu
spalinového ventilátoru

aktuální čas

aktuální teplota

nastavená teplota
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Bezručova 300 
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www.viadrus.cz 
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