Celsius+. Peis og pipe i ett.

Celsius+. Peis og pipe i ett.

Tre kubber er nok til 15 timers
behagelig varme.
I

copal Celsius+ er en kombinert pipe og peis
som avgir varme også lenge etter at du
har sluttet å fyre. Med ett ilegg om morgenen
og et par ilegg i løpet av kvelden sørger
Celsius + for jevn og behagelig temperatur
hele døgnet igjennom. Denne smarte pipe/peisløsningen er ideell for alle som ønsker
en elegant og energiøkonomisk hovedvarmekilde – og et sunt inneklima.

Tekniske data
• Vekt på ovnens innsats: 40 kg
• Vekt på Celsius + ferdig pusset
høyde 1,75 m: 450 kg
• Mål på ferdig pusset pipe:
46,8 x 46,8 cm
• For å øke effekten kan man
bruke flere varmeelementer
• Virkningsgrad ca 80 %
• Varmeavgivelse 2-8 kW
• 0,07 % CO

Et nytt konsept med unike
varmelagrende egenskaper.

D

en nye designerpeisen er bygd opp av en
kombinasjon av standard pipeelementer
og varmelagrende olivinstein. Under fyring
magasineres varmen i olivinsteinene i stedet
for å forsvinne opp og ut gjennom pipa.
Pipeelementene avgir varme i mer enn 15 timer.
Effekten kan økes ytterligere ved at pipen
bygges opp av flere varmelagrende elementer
enn de fem som er standard.

• NOBB nr. 44816546
Overflatetemperatur:

Systemet er testet og
godkjent av Sintef Byggforsk

Celcius + er mønsterbeskyttet
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Etter 1,5 times fyring: 60,4 grader
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13 timer etter siste ilegg med ved: 40.4 grader

3

Effektiv forbrenning med minimale NOx-utslipp
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Pipe og peis i ett

Elegant og plassbesparende peiskos.

D

en kombinerte pipepeisløsningen åpner
for nye og fleksible innredningsmuligheter.
Peisen er integrert som et
brennkammer i pipen og krever derfor ingen
ekstra plass. Celsius+ har et rent og moderne
design med stor glassdør som sikrer stemningsfull peiskos.
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Økonomisk og miljøvennlig.

C

elsius+ henter tilluft utenfra gjennom
egne kanaler i pipen. Dermed unngår man
at inneluften brukes som forbrenningsluft.
Resultatet er et godt og sunt innemiljø.
Systemet er dessuten svært rentbrennende
og avgir kun 0,07 % CO. Med en virkningsgrad
på 80 % er Celcius+ meget økonomisk i drift,
og kan gi besparelser på flere tusen kroner i
året målt mot elektrisk oppvarming.
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Enkel montering – også
direkte mot trevegg.

P

ipen leveres i en komplett pakke med ovn,
mørtel, murpuss, sokkelelement og
varmeelementer, alt på én pall. Pipen mures
opp med ferdigelementer og påføres murpuss
som finish. Den kan plasseres frittstående, i
et hjørne og direkte mot vegg – også trevegg.
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Celsius + plassert mot vegg
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Celsius + plassert mot et hjørne

3

Celsius + plassert med to møtende vegger
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Celsius + plassert mot en sidevegg
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Celsius + plassert mot eksisterende pipe
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Jevn varme
med minimal fyring

