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É um amante da música e sonha com visual glamoroso?

Deixe-se conquistar pela personalidade da Pop 8, 
a salamandra a pellets com apenas 46cm de diâmetro 
e com detalhes que a tornam irresistivelmente atraente.

Salamandra a Pellet

POP 8



Bianco

Grigio

Puxador removível

Quadro em Cristal

kW
NOM.

mm

kW

1217x460x478

POP 6 ........................ 52

1217x460x478

POP 8 ........................ 73

POP 6  
POP 8  

POP 6 .............. 
POP 8 ................. 2,5 - 9

2,5 - 6,2

POP 6 ............. 
POP 8 ............. 2,4 - 8,3

2,4 - 5,7

POP 6 .............. 
POP 8 .............. 0,5 - 1,9

0,5 - 1,3

POP 6 ........................ 
POP 8 ........................ 17

17

• POP UP
Kit per scarico superiore Ø80 e Ø100 
con nitura in maiolica; 
Kit für o ere Auslass Ø80 und Ø100 in 
Majolika eendet.
Kit for er outlet Ø80 and Ø100 
with majolica nish.
Kit ur sorce des fumées su érieure 
Ø80 et Ø100, avec nition en 
céramique.
Kit ara la salida de humos su erior 
Ø80 y Ø100, con ac os de 
ceràmica.

• iCONTROL 
Sistema wi-  iControl con web-App
Système wi-  iControl avec we A
Wi-  system iControl with we A
Wi-Fi System iControl mit we A
Sistema wi-  iControl con we A

• ROOM CONTROL
Termostato ambiente wireless con supporto a muro.
Thermostat d'am iance wireless avec rt mural.
Room wireless Thermostat with its wall rt.
Ka elloser Raumthermostat mit Wandhalterung.
Termostato de ha itación wireless con su rte de ared.

mechanical
safety devices

Queimador em ferro fundido

Permutador de calor, tecnologia Thermocore®

 (op onal)

 (op onal)

 (op onal)
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iControl 
wi-fi module & web-app

A sua salamendra a pellet no seu smartphone! Onde quer que você esteja, tudo está sob controle. 
Este módulo (opcional) permite-lhe gerir confortavelmente a samandra através do smartphone, tablet. 
O uso deste aplicativo é simples e intuitivo e permite que você conecte a qualquer momento para  ativar 
muitas funções remotamente. Ligar e desliguar, definir a temperatura ambiente se o Controle da sala estiver 
presente (opcional). 
Definir o horário de funcionamento em uma base diária e / ou semanal. 
Verificar o estado de funcionamento da estufa e eventuais alarmes.
Exclusivo Thermorossi iControl Web-App.



Temperature Remote SensorRoom Control
Termostato sem fio da sala (opcional), alimentado por bateria, fácil de instalar 
com seu suporte de parede. Definir a desejada temperatura no display do 
recuperador e a inalação do calor estão sempre sob controle. 

O RoomControl oferece o melhor conforto com o aplicativo exclusivo iControl, 
permite ajustes de temperatura remotamente. 
Você pode mudar o temperatura na sala a qualquer momento, quando estiver 
na sua sala de estar ou do outro lado do mundo



Informação mais detalhada em 

www.egniz.com

Siga-nos em

Rua 5 de Outubro 1121
4480 - 666 Vila do Conde

(+351) 252 615 959
egniz@egniz.com
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