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Ogrzewacze gazowe
Gazelle Techno
W gamie produktów Fondital są ogrzewacze gazowe konwekcyjne. Gama
Gazelle Techno obejmuje modele o różnych mocach i zaletach technicznych.
Ogrzewacze gazowe są niezależnymi urządzeniami grzewczymi, które mogą
być zainstalowane w przypadku braku instalacji hydraulicznej. Wymagają one
podłączenia do sieci gazowej. Gazelle Techno są łatwe w montażu,
nie wymagają specjalnych instalacji w obiektach budowlanych
i są bezpieczne oraz łatwe w obsłudze.
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B – wypływ spalin

Zalety Gazelle Techno
- nawilżacz boczny wbudowany w płaszcz
- zegar programujący dzienny lub tygodniowy
- automatyczna modulacja high-low-off

C – wypływ ciepłego powietrza
D – palnik
E – zamknięta komora spalania
F – pobór powietrza z pomieszczenia

