ETHANOLOS KANDALLÓK
BEV TECHNOLÓGIA TM

A szabadalmaztatott BEV Technology™ technológiával rendelkező intelligens Planika biokandallók a
legfejlettebb termékek a piacon. Egyedül mi kínálunk olyan megoldást, amely biztosítja a lehető legtisztább
égési folyamatot füst, szag és hamu nélkül. A BEV Technology™ egyedülálló megoldás, amely korlátlan
elrendezési lehetőséget és a világ legbiztonságosabb tüzét nyújtja.
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Hogyan lettünk világelsők a biokandallókágazatában?
Tapasztalt mérnökeink csoportja az évek során olyan élvonalbeli technológiát fejlesztett ki, amely teljesen új
szintre emelte a kandallódizájnt és forradalmasította az ágazatot. És az erőfeszítés megtérült! Az alkalmazott
technológia a kandalló teljes automatizálását igényli, amely ügyfeleink érdekét szolgálja. Egy fejlett
mikroprocesszor felügyeli és vezérli a kandallót, biztosítva a készülék megfelelő és biztonságos működését.
A kandalló kialakításának köszönhetően az égési felület jelentősen csökken, és több oxigén jut a tűzhöz, ami
nagyon tiszta és hatékony égési folyamatot eredményez az olyan nem kívánt melléktermékek nélkül, mint a
füst, kellemetlen szag, korom vagy hamu. A funkciónak hála semmilyen további kivezető rendszert nem kell
csatlakoztatni a kandallóhoz.
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Több biztonsági érzékelő
A kandalló technológiáját és szerkezetét úgy fejlesztették ki, hogy mindig egyenletes és folyamatos lángot
adjon. A tűz vonala sehol nem törhet meg.
A legmagasabb szintű biztonság és kényelem érdekében a kandalló több biztonsági érzékelővel van
felszerelve. Ez segít a készülék működésében előforduló szabálytalanságok hatékony észlelésében. Ez a
speciális kialakítás lehetővé teszi az égési folyamat leállítását, ha bármilyen hiba jelentkezik a kandalló
működésében. Technológiánkkal teljes mértékben ellenőrzött, biztonságos, tiszta és mesés tűzélményben lesz
része kémény vagy egyéb kemény csatlakozás nélkül.
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Szabadalmaztatott üzemanyag-szivattyú
Automata utántöltő rendszer
Az automatikus utántöltő rendszer létrehozásával könnyű és hatékony utántöltést biztosítunk, kiküszöbölve
az emberi hibából adódó problémákat. A speciális kialakítású szivattyú kommunikál az eszközzel, és
biztosítja a szükséges bioetanol mennyiséget. Ezzel sikeresen megszüntettük a tartály túltöltésének és az
üzemanyag kifolyásának kockázatát.

Maximális biztonság, zéró kockázat
A Planika termékek sikeresen vizsgáztak a világ vezető tanúsító intézetei, többek között az OMNI
laboratóriumok által végzett kiterjedt minőségi és biztonsági teszteken. Az alkalmazott megoldásnak
köszönhetően az üzemanyag és a teljes berendezés hőmérséklete teljes mértékben szabályozható. Ez a
funkció védi a kandallót, és maximális biztonságot nyújt.
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Testreszabás
Az ön igényeire szabott kandallók
Számunka a tűz a belsőépítészet fontos eleme. Termékeinket széles körben elismerik a világ legelismertebb
építészei és tervezői. Az összes tervezési igény kielégítése érdekében a kandallóipar legátfogóbb
testreszabási lehetőségeit kínáljuk, az egyéni hossztól kezdve a kedvenc színen és a díszítő elemeken át az
egyedi kidolgozási lehetőségekig és formákig. A lehetőségek korlátlanok. Mi megkönnyítjük a testreszabási
folyamatot, amivel időt takaríthat meg. Küldje el nekünk a projektjét és a Projektosztály szakértői minden
részletében segítenek megtervezni a kandallóját. Az ügyfelek igényei és elégedettsége mindennél fontosabb.
További információk a testre szabott etanolos kandallókról.

Egyedi méret
Termékeink nem szabványos hosszúságban is elérhetők, így ügyfeleink egy adott belső térbe vagy meglévő
nyílásba illeszthetik azokat. Kandallóink kialakítása arra is lehetőséget ad, hogy több modul
csatlakoztatásával végtelen hosszú tűzvonalat hozzon létre.

Kedvenc szín
Válassza ki kedvenc színét a RAL paletta több mint 200 különböző lehetősége közül, és kölcsönözzön
egyedi megjelenést kandallójának, amely tökéletesen illeszkedik a belső kialakításhoz.

Üzemanyag-opciók
A Planika számos korszerű megoldást kínál bioetanolos és gázos változatban egyaránt, amelyek mind
garantálják az intelligens funkciókat, a biztonságot és a természetes aranyszínű tüzet. Válassza ki az Ön
igényeinek megfelelőt!

Égésidő
A szabadalmaztatott BEV technológia rendkívül hatékony égési folyamatot biztosít. Növelheti az égésidőt egy
nagyobb külső üzemanyagtartállyal, amely akár 25 óra folyamatos lángot biztosít.

Távvezérlés
Intelligens kandallóink egyszerűen és kényelmesen irányíthatók kézi távvezérléssel, illetve Wi-Fi-n keresztül
intelligens eszközökkel vagy korszerű Smart Home rendszerekkel. Vezérelje a kandallót anélkül, hogy
felkelne a kanapéról!

Telepités
Kínálatunk különböző telepíthető termékeket tartalmaz, beleértve a beépíthető tűztérbetéteket és a szabadon
álló kandallókat. Nálunk a telepítési lehetőségek korlátlanok.
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