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џ Интелигентната система в новите камини BURNiT  позволява DUO  AMBIENT DUO 
да се отоплява не само помещението, в което е инсталирана камината, но и още 
едно допълнително помещение, чрез въздушна циркулация. Двата вентилатора 
на камината се управляват независимо един от друг и по този начин позволяват 
да се настройва желаната температура във всяко помещение.

Нашите клиенти могат да изберат най-подходящата за тях камина от представените 
модели в четирите серии: , ,  и . Какво отличава VISION ADVANT COMFORT AMBIENT
пелетните камини BURNiT и ги прави най-предпочитани:

Пелетните съоръжения BURNiT са добре познати и предпочитани, заради 
гарантираното качество и годините опит, вложени в разработката и 
конструирането им. С идването на зимния сезон, BURNiT представя изцяло  
обновена гама пелетни камини, съобразени с най-новите тенденции и иновации в 
сферата на отоплението. 

џ Моделите се разработват и произвеждат в България от най-добрите 
специалисти в областта на отоплението, под изключително стриктен контрол на 
качеството и с внимание към всеки детайл.

џ Интелигентното управление с  позволява отоплението в дома да се WiFi модул
включва и настройва до желаната температура от всяко място. Специалното 
приложение BURNiT осигурява пълен достъп до управлението на пелетната 
камина през таблет или мобилен телефон.

џ Иновационна  (Do It Yourself) система, внедрена в сериите  и  DIY ADVANT VISION
– първите пелетни камини на българския пазар, които се обслужват бързо и 
лесно, изцяло без инструменти. Новата технология позволява демонтажът на 
панелите, отварянето на ревизионните отвори и почистването да се извършват 
изключително лесно, в рамките на 5 минути. Тази иновация, в съчетание с факта, 
че пелетите, като гориво, изискват минимални усилия за пренос, съхранение и 
зареждане, правят новите камини BURNiT  и BURNiT   ADVANT  VISION
изключително лесни за работа и обслужване.

џ Избирайки пелетна камина BURNiT, нашите клиенти не само пестят пари и си  
осигуряват топлина и уют, но и спомагат за опазването на околната среда. 

џ Новите серии пелетни камини BURNiT предлагат разнообразие от дизайнерски  
линии, които лесно се съчетават с останалите мебели в помещението. В 
зависимост от нуждите на своя дом или офис, всеки клиент може да избере 
между 8kW и 25 kW мощност на камината, а обновената цветова гама е 
съобразена с актуалните тенденции в интериорния дизайн. 

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ BURNiT
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џ Чугунена горелка
џ Керамична запалка с удължен период на експлоатация 

џ Разширителен съд

џ  управление на камината от мобилно устройство*WI-FI

џ Автоматично запалване и пелетоподаване

џ Висок клас управление Fumis с капацитивен дисплей

џ  система за лесно почистванеDIY

џ Енергоспестяваща циркулационна помпа

џ Висококачествени материали и безкомпромисно изпълнение 

џ Вграден бункер за пелети
џ Екологичен и ефективен горивен процес

џ Иновативен дизайн

џ Мощност: 13kW, 18kW, 25 kW - с водна риза

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 2015/1187

Препоръчително гориво:

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

ПРЕДИМСТВА:

Серията BURNiT  е елегантно и ефективно решение за отопление.  Vision
Моделите са с компактни размери, лесни за инсталиране и експлоатация, а 
иновационна  система прави обслужването им бързо и лесно, изцяло без DIY
инструменти. С изискания си дизайн, луксозна визия и топлината на живия огън, 
пелетните камини BURNiT  са подходящи както за дома, така и за бизнес Vision
сгради и хотелски лобита.

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ
vision
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generation

А+



Vision 

Vision
13

Vision
25

kW 13 25

kW 5.5 11

kW 11 21.5

      mm    915 1065

      mm    510х527 598х587

      L 13 24

      kg 12 25

h 8 12

h/kg 1.5 3

ø 

ø, mm 40 40

ø, mm 80 80

h/kg 0.02% 0.02%

°С <180 <180

V/Hz/W  230/50/150  230/50/150

114kg 180

1" 1"

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H)

Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Обем бункер за пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети
при максимална мощност      

Среден разход на гориво за час 

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух

Тръба изходящи газове  
присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено
към 13% О  при номинална топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

Vision
18
18

7.1

15.5

965

510х527 

20

15

10

1.8

40

80

0.02%

<180

 230/50/150

147

1"
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*Опционално
  WI-FI управление

Серията BURNiT Vision се предлага в следните цветове:

Swan White Coffee Brown Anthracite Grеy



џ  управление на камината от мобилно устройство*WI-FI

џ Енергоспестяваща циркулационна помпа

џ Висококачествени материали и безкомпромисно 
изпълнение 

џ Керамична запалка с удължен период на експлоатация

џ Стилен дизайн

џ Разширителен съд

џ Екологичен и ефективен горивен процес

џ Висок клас управление Fumis с капацитивен дисплей
џ Чугунена горелка

џ Мощност: 13kW, 18kW, 25 kW - с водна риза

џ  система за лесно почистванеDIY

џ Автоматично запалване и пелетоподаване

џ Вграден бункер за пелети

ПРЕДИМСТВА:

Пелетните камини BURNiT  са отлична комбинация между класически  Advant
дизайн и съвременни технологии. Благодарение на компактните си размери и 
умело подбраните цветове, моделите от серията лесно се съчетават както с 
класически, така и с модерен интериор, а топлината на живия огън създава 
неповторим уют.

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ
advant
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Препоръчително гориво:

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

generation

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 2015/1187

А+



Advant 

*Опционално
  WI-FI управление

kW

kW

kW

      mm    

      mm    

      L

            kg

h

h/kg

ø 

ø, mm 

ø, mm 

h/kg

°С 

V/Hz/W

kg

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H)

Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Обем бункер за пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети
при максимална мощност      

Среден разход на гориво за час 

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух

Тръба изходящи газове  
присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено
към 13% О  при номинална топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

Advant
13

Advant
25

Advant
18

0.02% 0.02%0.02%

<180 <180

 230/50/150  230/50/150

120 180

<180

 230/50/150

140

40 40

80 80

1" 1"

40

80

1"

13 25

5.5 11

11 21.5

900 1100

530х520 580х680

13 24

12 25

6 6

18

7.1

15.5

950

530х520 

20

15

5

1.5 31.8
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Серията BURNiT Advant се предлага в следните цветове:

Swan White Coffee Brown Anthracite Grеy



џ Висококачествени материали и безкомпромисно 
изпълнение 

џ Автоматично запалване и пелетоподаване
џ Екологичен и ефективен горивен процес

џ Енергоспестяваща циркулационна помпа
џ Мощност: 13kW, 18kW, 25 kW - с водна риза

џ Керамична запалка с удължен период на експлоатация
џ Многофункционално управление Tiemme

џ Разширителен съд
џ Вграден бункер за пелети

џ Изчистен дизайн

ПРЕДИМСТВА:

Пелетните камини BURNiT  се отличават с изчистен дизайн и стилни  Comfort
цветове. Моделите са с размери, подходящи за всяко жилище или офис, а 
лесната инсталация и експлоатация ги правят предпочитан избор. 
 

comfort
ПЕЛЕТНИ КАМИНИ
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Препоръчително гориво:

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 2015/1187

А+



Comfort

Comfort
13

Comfort
25

kW 13 25

kW 5.5 11

kW 11 21.5

      mm    900 1100

      mm    530х520 580х680

      L 13 24

      kg 12 25

h 8 12

h/kg 1.5 3

ø 

ø, mm 40 40

ø, mm 80 80

h/kg 0.02% 0.02%

°С <180 <180

V/Hz/W  230/50/150  230/50/150

120kg 180

1" 1"

Номинална мощност 

Редуцирана топлинна мощност

Мощност топлоотдаване на водната риза

Височина (H)

Ширина (L) x Дълбочина (D)  

Обем водна риза

Обем бункер за пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети
при максимална мощност      

Среден разход на гориво за час 

Вход / изход водна риза

Тръба входящ въздух

Тръба изходящи газове  
присъединяване комин

 Съдържание на СО в димния газ, изчислено
към 13% О  при номинална топл. мощност  2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

Comfort
18
18

7.1

15.5

950

530х520 

20

15

10

1.8

40

80

0.02%

<180

 230/50/150

140

1"
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Моделът BURNiT  е проектиран без  Comfort B2
декоративно стъкло, с допълнителна изолация на 
водната риза, което позволява монтаж на балкон 
или в килер. По този начин се пести място и се 
запазва оптимална ефективност. 

Серията BURNiT Comfort се предлага в следните цветове:

Light Ivory Burgundy Red Jet Black



џ Керамична запалка с удължен период на експлоатация

џ Мощност: Ambient 8kW, 10kW - с въздушна циркулация
                             Ambient Multi 13kW - с въздуховоди

џ Чугунена горелка

џ Автоматично запалване и пелетоподаване
џ Вграден бункер за пелети

џ управление на камината от мобилно устройствоWI-FI 

џ Модерен дизайн

џ  система за отопление на две помещения*DUO

џ Висок клас управление Fumis с капацитивен дисплей

џ Екологичен и ефективен горивен процес
џ Висококачествени материали и безкомпромисно 

изпълнение 

ПРЕДИМСТВА:

Топловъздушните пелетни камини BURNiT и  са удобно Ambient  Ambient DUO

решение за отопление на дома и офиса. Моделите са с модерен дизайн, лесни са 
за монтаж и експлоатация. Иновативната система предлага възможност за DUO 
отопление освен на помещението, където е инсталирана камината, и на още 
едно допълнително помещение.

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ
ambient
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Препоръчително гориво:

дървесни пелети,
ø 6÷8 mm

generation

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 2015/1187

А+



Ambient  

Ambient
8

Ambient
10

kW 8 10

kW 5 8

915      mm    915

460х500       mm    460х500

15            kg 15

12h 14

0.7h/kg 1.1

ø, mm 33.7 33.7

ø, mm 75 80

0.03%h/kg 0.03%

°С <180 <180

V/Hz/W  220/50/120  220/50/150

kg 95 95

Номинална мощност  

Редуцирана топлинна мощност

Височина (H) 

Ширина (L) x Дълбочина (D)   

Обем бункер за пелети

Време за изгаряне на пълен бункер пелети
при максимална мощност      

Среден разход на гориво за час 

Тръба входящ въздух

Тръба изходящи газове - присъединяване комин

Съдържание на СО в димния газ, изчислено
към 13% О  при номинална топл. мощност   2

Температура на изходящите газове

Захранващо напрежение 

Тегло

11

Ambient
DUO 13

13

3.5

915

510х540

15

8.5

2

34

80

0.03%

<180

 220/50/220

112

76

1

60

280

Диаметър на въздуховодите за отопление

Брой допълнителни въздуховоди 

Мин. обем на инсталационното помещение

Макс. обем на отопляемите помещения

mm

бр 

m³

m³

- -

- -

- -

- -

Пелетната камина BURNiT Ambient DUO

*Пелетната камина BURNiT  е иновативен продукт,  Ambient DUO
проектиран да отоплява до три помещения. Благодарение на 
интелигентната система , двата вентилатора на камината DUO
се управляват независимо един от друг и по този начин 
позволяват да се настройва желаната температура във всяко 
помещение.

Серията BURNiT Ambient се предлага в следните цветове:

Light Ivory Burgundy Red Jet Black



NES Ltd

tel.: +359 2 90 39 780

e-mail: sales@burnit.bg 

www.burnit.bg 


