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Enkelheten med pellets
möter mysfaktorn med ved

Hybridkamin

Aduro H1

Elda med pellets eller ved

Kanske världens vackraste pelletskamin

Enkel
installation
Naturlig
värmefördelning via
konvektion
(utan fläktar)

Kan styras via
smartphone/
surfplatta

180 graders
insyn till lågorna
i eldstaden

Enkel
rengöring av
brännkoppen
till pelletseldningen

Enkel
eldning med
Aduro-tronic

Handtag i
rostfritt stål

Världsnyhet: Hybridkamin
Aduro H1 skapar möjlighet att byta mellan det bästa av två
världar med miljövänlig uppvärmning från trädpellets och
stämningsfull eldning med ved. Allt ihoppackat i en stilren
design. Det är ganska smart!
Du kan använda Aduro H1 precis som en vanlig Aduro
braskamin med mysiga flammor, tyst användning och
charmen från riktig ved. Aduro-tronic automatiken sörjer
här för automatisk reglering av lufttillförseln. Önskar du
att komma hem till ett varmt hem efter jobbet eller till en
ljum och välkomnande stuga, kan du istället programmera
kaminen till att starta automatisk innan du kommer hem.

Dansk innovation i världsklass

Du kan alltid byta mellan eldning med ved och pellets. Du
kan lägga på ved under tiden du använder pelletsfunktionen eller tända på ved med hjälp av pelletsen.
Alla pelletskaminer behöver efter en tid service, men med
Aduro H1 kan du fortfarande använda ved och få värme
ändå.
Aduro H1 är utvecklad i samarbete med den danska firman
NBE, som är en av Europas ledande producenter av pelletskaminer med mera än 60.000 eldstäder i drift. Kaminen
är designad av den danske designern Casper Storm.

Kan starta själv

Programmeringsmöjligheter med
vecko-program och temperaturstyrning

Kan brinna 24 timmar på en påfyllning

Tyst i drift med pellets och ljudlös vid
bruk av ved

Styrs manuellt eller via smartphone/
surfplatta

Integrerad
wifi-modul
Isoleringssten
med hög isoleringsförmåga

Brännkopp i
gjutjärn

Njut av en fantastisk insyn till elden
Sotfritt
keramiskt glas

Elda med mobilen
Nu kan du värma upp hemmet, när du inte är hemma.
Du kan enkelt betjäna kaminen med mobilen och följa förbränningen hela tiden. Kaminen kräver tillslutning till husets wifi.

Extern
lufttillförsel

Enkel och snabb
påfyllning av
pellets med den
medföljande
tratten
Avancerad
teknik som
matar fram
pelletsen.

Integrerad
pelletssilo med
kapacitet på
ca. 15 kg
Strömanslutning

Sprider värme och trivsel
Njut av de dansande flammorna och det mysiga
från eldning med ved framför braskaminen. När
natten faller på kan du med gott samvete elda
med pellets, så det är varmt nästa morgon när
du kliver upp.

Vi tryggar ditt köp

Om Aduro

Cloud Service bevakar produkten, så Aduro är i stånd att förebygga fel och driftsstopp. Det
är också möjligt att bli aviserad när det är dags för byte av slitagedelar, innan driftsproblem
uppstår.

Vi är en dansk producent av braskaminer, som har sålt över 300.000
braskaminer i Europa. Aduro braskaminer förenar flott dansk design och
innovativ teknologi med hänsyn till
miljön. Vi erbjuder kompletta lösningar,
som säkrar enkel betjäning.

Läs mer på adurofire.se

Tillbehör
Se hela urvalet av tillbehör på adurofire.se

Den kompletta lösningen
Pelletsförbränning kräver ett stabilt skorstensdrag
och därför kan rökgasfläkten Aduro DraftOptimizer ingå i styrningen av Aduro H1.
Speciellt vid fjärrstyrd upptändning - när du
är utanför hemmet - är det viktigt att säkra ett
jämnt och konstant skorstensdrag eftersom du
inte själv har möjlighet att observera
och ingripa vid problem.

Formskuret golvglas
till Aduro H1
Aduro Proline 3
eldställ

Aduro Baseline
vedkorg i PET,
svart

Specifikationer
Värmer upp

20-140 m2 / 2-9 kW. Braskamin 3-9 kW / Pelletskamin 2-7 kW

Mått (HxBxD)

120 x 50 x 50,8 cm

Vikt

135 kg

Rökutgång diameter

Ø15 cm uppe/bak

Avstånd till brännbart material

15 cm bakom / 65 cm på sidorna

Avstånd till möbler

87,5 cm

Avstånd från golv till centrum av bakre rörutgång

108,2 cm

Avstånd från centrum av rökstuss till kaminens bakkant

25 cm

Kapacitet pelletsbehållare

Ca. 15 kg (6-8 mm pellets)

Brännkammarbredd

40 cm

Aduro-tronic automatik
Konvektionskamin
Keramiskt tändelement
Extern lufttillförsel. Lämplig till täta hus.
Verkningsgrad

81% braskamin / 86% pelletskamin

Godkännanden

EN13240, EN14785, CE & NS3058

Miljövänlig uppvärmning
Aduro H1 är genomtestad och godkänd på Teknologiskt Institut efter alla europeiske normer. Kaminen
uppfyller de stränga EU-miljökraven till både braskaminer och pelletskaminer, som träder i kraft i 2022.

