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LunaDiamond Plus
Intelligentne kamin
Uus Diamond Plus seeria muudab teie kodu terviklikuks:
automaatne lükanduks,
automaatne sädemepüüdja võre,
puhas põlemine tänu automaatsele peenreguleerimisele.
Kasutajasõbralikkus on samuti tagatud.
Igal mudelil on olemas SWIPE CONTROL. See M-Design’i tasuta äpp (iOS, Android) annab teile lisaks
võimaluse kamina kasutamiseks nutitelefoni või tahvli abil.
M-Design SWIPE CONTROL on kamina tööstuses teedrajava tähtsusega.
Praktilise SWIPE’i abil võite ühe liigutusega avada või sulgeda ukse ja sädemepüüdja võre.
SWIPE juhib samm-mootoreid ja Intelligent Boxi. See koosneb paljudest protsessoritest, mis reguleerivad
automaatselt klappe optimaalse põlemise tagamiseks olenemata korstna tõmbest ja puiduliigist. SWIPE’i abil
saate ise RGB LED-valgustit kontrollida ja vastavalt oma soovidele kohandada. 5-meetrine LED-riba kuulub
standardkomplekti.
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TOUCH - SWIPE - ENJOY
PUUDUTA – LIBISTA – NAUDI
RGB LED-valgusti

Ukse avamine ja
sulgemine

Stardiekraan
termostaadi
funktsiooniga

Sädemepüüdja võre
avamine ja sulgemine

Ventilaatori
reguleerimine

Bluetooth-ühendus
nutitelefoni ja
tahvliga
Leegi kõrguse
reguleerimine

Puiduliigi valik

“Sport” režiim

Avasta uued Diamond+ kaminad
Samm-mootorid
võtavad üle järgmised funktsioonid:

1. Klaasukse elektriline avamine
2. Sädemepüüdja võre elektriline avamine
3. Temperatuuri ja leekidemängu automaatne reguleerimine
4. Korstna tõmbe reguleerimine (mõõtmine paskalites) suitsutorus ja puiduliigi valik põlemise optimaalseks reguleerimiseks

Intelligentne tuli
1. Puiduliigi valimise automaatne reguleerimine (pehme, keskmine, kõva)
2. Integreeritud ventilaatori kiiruse reguleerimine rahulikult töötaval ventilaatoril
3. Automaatne kalibreerimine manuaalse juhtimise järgselt
4. Protsessoriga juhitav reguleerimine tagab parima põlemise.

M-Design’i SWIPE CONTROL
1. Bluetooth+ kaudu ühendatav nutitelefoni või tahvliga
2. RGB LED-valgusti reguleerimine
(5-meetrine LED-riba kuulub tarnekomplekti)
3. Lükandukse ja sädemepüüdja võre automaatne ning käsitsi avamine ja sulgemine
4. Rahulikult töötava ventilaatori reguleerimine
5. Temperatuuri reguleerimine
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Omadused

Luna Diamond (PLUS)
H/V/DH/DV

1. Automaatne lükanduks
2. Sädemepüüdja võre
3. Välise põlemisõhu sissevooluava. Olemas on eraldi kanalid põlemisõhule
(kaminas) ja konvektsiooniõhule (eluruumis). Põlemisõhk juhitakse kaminasse alt.
Sobiva adapteriga võib selle juurde juhtida ka küljelt (valikvarustus).
4. Möödavooluklapp. Ukse käsitsemisel avaneb ja sulgub see automaatselt.
5. Ärajuhtimissüsteem. Uus patenteeritud põlemisüsteem tagab optimaalse põlemise
ja maksimaalse tõhususe.
6. Põlemisõhu käsitsi reguleerimine
7. Konvektsiooniõhk
8. Sooja õhu väljapääs
9. Praktiline klappuks klaasi puhastamiseks
10. Ventilaator (valikvarustus)
11. Reguleeritava kõrgusega jalad on standardvarustuses.

Garantii


8 aastat garantiid teraskorpusele



2 aastat garantiid liikuvatele sisedetailidele



1 aasta garantiid elektroonilistele osadele



Garantii alla ei kuulu klaasi purunemine, sisevooderdus, tihendid ja
dekoratiivelemendid.
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