Enkelheten med pellets
möter mysfaktorn med ved
ADURO

HYBRID

Vinnare av
EU:s miljöpris
2018

Elda med pellets eller ved

Aduro H3 Lux
Aduro H3 Lux har en vacker svart glaslucka och insyn till elden 180 grader runt. Den
stora välvda glasluckan är mycket tilltalande med sitt polerade och blanka uttryck.
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Kombinerad pellets- och braskamin
Aduro Hybrid är varken en pellets- eller braskamin, utan som
namnet säger en hybrid. En kombination. Aduro Hybrid ger
möjligheten att växla mellan det bästa av två världar med
miljövänlig uppvärmning från träpellets och mysig stämning från
ved. Du kan använda Aduro Hybrid som en klassisk miljövänlig

braskamin med hemtrevlig eld, tyst användning och charmen
med riktiga vedträn. Du kan alltid få värme, även om strömmen
går. Med hybridkaminens pelletsdel tillkommer nya möjligheter.
Du kan med gott samvete elda över natten och värma upp huset
när du inte är hemma.

Möjlighet för fjärrbetjäning
– Kom alltid hem till ett varmt hem

Tystgående vid användning av pellets
och ljudlös med ved

Styrs manuellt eller via smartphone/
surfplatta

Du kan när som helst växla mellan
pellets och ved

Kan starta själv och bibehålla
rumstemperaturen

Mysig stämning med synliga lågor

Programmeringsalternativ med
veckoprogram och temperaturstyrning

Säker, miljövänlig och testad

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.

Tänd med mobilen
Nu kan du värma upp ditt hem när du inte är hemma. Du kan lätt använda kaminen med mobilen och följa förbränningen hela tiden. För att få
full nytta av hybridkaminen ska kaminen vara ansluten till ett stabilt wifi.

Vinnare av EU:s
miljöpris 2018
Aduro Hybrid är inte längre en världsnyhet,
utan en av Europas mest sålda hybridkaminer.
Kaminen är designad av den danska designern
Casper Storm och är installerad i mer än 5 000
hem i Europa.
I juni 2018 fick hybridkaminen det prestigefyllda miljöpriset European Business Award
for the Environment i kategorin „Hållbara
produkter och tjänster“. Priset hyllar miljömedvetna företag för deras innovativa och hållbara
insatser. Aduro Hybrid minskar utsläppen
avsevärt i jämförelse med till och med de bästa
braskaminerna på grund av den automatiskt
styrda pelletsförbränningen.
Aduro Hybrid är genomtestad och godkänd
på Teknologiskt Institut efter alla europeiske
normer. Kaminen uppfyller de stränga EUmiljökraven till både braskaminer och pelletskaminer, som träder i kraft i 2022.
Finns både för iOS
och Android

Aduro H2 utan sidoglas - gör det möjligt med
kortare avstånd till brännbart material.
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Kanske världens vackraste hybridkamin

„ Idén till hybridkaminen började faktiskt med en önskelista över vad som
kunde vara ”nice to have” hos den nästa generationen av braskaminer. Det
kunde vara bra att elda över natten, att kaminen kunde tändas automatiskt
och tänk om man kunde programmera tändning, så det finns en brasa i ka
minen när man går upp klockan 6 en kall vintermorgon. Allt detta är nu verk
lighet. Det är med stolthet som vi har skapat en ny slags braskamin med
hög användarvänlighet och avancerad teknik – och så är det dessutom hur
lätt som helst att växla mellan vanlig ved och träpellets.“

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

Designer, Casper Storm

Enkel
installation

Aduro H1 med sidoglas
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Dansk innovation i världsklass

Isoleringssten
med hög isoleringsförmåga

Sotfritt
keramiskt glas

Avancerad
teknik som
matar fram
pelletsen

Brännkopp i
gjutjärn

Extern
lufttillförsel

Enkel och snabb
påfyllning av
pellets med den
medföljande
tratten

Integrerad
wifi-modul

Integrerad
pelletssilo med
kapacitet på
ca. 15 kg

Rumtermostat

Nyhet Aduro H5. Elegant, enkel
och kubistisk hybridkamin.
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Aduro Hybrid kräver stabilt skorstensdrag
Aduro Hybrid är en unik produkt som inte fungerar som en
vanlig pelletskamin, utan behöver självdrag i skorstenen. Det
är förutsättningen för att kaminen ska kunna fungera med ved
utan ström. Den är därför inte en som en typisk pelletskamin
som blåser ut rök i skorstenen och går stabilt på pellets under
lång tid. Driftstiden – innan en lätt rengöring behövs – beror till
stor del på värmenivån, kvaliteten på träpelletsen och hur stabilt
skorstensdraget är. Ett stabilt skorstensdrag är avgörande för

Specifikationer

hybridkaminens resultat. Se våra riktlinjer för skorstenens placering på illustrationen och läs mer på adurofire.se.
Rengöringen tar ca 1 minut och rekommenderas varje gång
pelletsbehållaren ska fyllas (efter förbränning av ca 13 kg pellets). Regelbunden användning av ved är ett måste då det rensar
brännkammaren och optimerar förbränningen.

H1

H2

H3 Lux

H5

Värmer upp

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

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

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

-

Mått (HxBxD)

120 x 50 x 50,8 cm

120 x 50 x 50,8 cm

120 x 50 x 50,8 cm

116,7 x 50,3 x 50,6 cm

135 kg

135 kg

135 kg

132 kg

Ø15 cm uppe/bak

Ø15 cm uppe/bak

Ø15 cm uppe/bak

Ø15 cm uppe/bak

15 cm bakom /
65 cm till sidan

15 cm bakom /
45 cm till sidan

15 cm bakom /
65 cm till sidan

-

Avstånd till möbler

87,5 cm

90 cm

87,5 cm

-

Avstånd från golv till centrum av
bakre rörutgång

108,2 cm

108,2 cm

108,2 cm

104,1 cm

26 cm

26 cm

26 cm

25,3 cm

40 cm

40 cm

40 cm

38 cm

81% braskamin /
87% pelletskamin

81% braskamin /
87% pelletskamin

81% braskamin /
87% pelletskamin

-

Energieffektivitetsindex

119,6

119,6

119,6

-

Energieffektivitetsklass

A+

A+

A+

A+

230 v/50Hz

230 v/50Hz

230 v/50Hz

230 v/50Hz

Vikt
Rökutgång diameter
Avstånd till brännbart material

OPTIMUM

SEMI-OPTIMUM

40cm

1M
10CM

Avstånd från centrum av rökstuss
till kaminens bakkant

NOT OPTIMUM

Kapacitet pelletsbehållare
Brännkammarbredd

Ca. 15 kg (6 mm ENplus A1 kvalitet)

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

Elförbrukning
Skorstensdrag

Enligt EN13240 och EN14785

Godkännanden

EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022

Kompatibel med

iPhone (modell 6 och nyare) & Android (version 5.1 och nyare)

Aduro Cloud

Få optimalt drag i skorstenen

Tillbehör

Genom att registrera Aduro Hybrid på
Aduro Cloud får du direkt tillgång samt
överblick över din kamins data – vad
den gör, hur den bränner (grafer, statistik, inställningar) med mera. Aduro
Cloud övervakar samtidigt produkten,
så Aduro kan klara av att förebygga fel
och driftstopp.

Om du vill förbättra kvaliteten och varaktigheten av förbränningen samt vara
säker på stabil drift, erbjuder Aduro en rökgasfläkt, Aduro DraftOptimizer, som
kan förbättra och stabilisera ett svagt skorstensdrag.

Vi har designat en mängd tillbehörsprodukter till Aduro Hybrid som fulländar
upplevelsen av den levande brasan både estetiskt och funktionellt. Dekorera
din Aduro Hybrid med en snygg topplatta av täljsten eller gör rengöringen
lekande lätt med Aduro Proline 3-kaminset och Aduro Hybridtång.

Consumption

Läs mer och se film om produkten på adurofire.se

Aduro Hybridtång

Trådlös rumtemperatur sensor

Topplatta i täljsten (Serpentino)

Topplatta i kalksten

05.01

04.01

03.01

02.01
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Specialgolvskiva i glas
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Aduro Proline 3
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Vi reser verar oss för eventuella tr yckfel och estetiska korrigeringar av använda bilder.

adurofire.se - aduroshop.com - Aduro A /S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager - E-mail: info@aduro.dk

