
GÁZKANDALLÓK
A Planika fejlett gázkandalló rendszereket kínál beltérre és kültérre egyaránt. Ügyfeleink választhatják ki a 
megfelelő üzemanyagot, mivel gázüzemű termékeink LPG-vel és földgázzal is működnek. A Planika 
automata gázkandallói számos intelligens funkciót és eredeti díszítő kiegészítőt ötvöznek, amelyek mindig 
biztonságosak és mesés tűzről gondoskodnak. Fedezze fel a tűz igazi szépségét!
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Kétféle égéstermékrendszer

Közvetlenül szellőző és nyitott gázkandallók

A Planika kínálja a legkiválóbb minőségű, könnyű és tartós rozsdamentes
acélból készült égéstermékrendszereket kifejezetten gázkandallókhoz. A
telepítés egyszerű, időtakarékos, és nem igényel további építési munkát,
így praktikus és kényelmes alternatívája a hagyományos
téglakéményeknek. Teljes támogatást kínálunk a rendszer minden
szükséges elemének kiválasztásával, a projekt minden egyes lépésénél.

Kiegyensúlyozott füstgázelvezető rendszerek

A kiegyensúlyozott égéstermékrendszer hermetikusan zárt égési
folyamatot biztosít. A koncentrikus szerkezet lehetővé teszi az
égéstermékek kivezetését az épületen kívülre, és ezzel egyidejűleg friss
levegőt biztosít az égési folyamathoz.

Hagyományos füstgázelvezető rendszerek

A hagyományos rendszer egy meglévő kéményhez csatlakoztatható, előnye
az egyszerű telepítés. Ennek a funkciónak köszönhetően gázüzemű
termékeink felválthatják a hagyományos fatüzelésű kandallókat.
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Több biztonsági érzékelő

A fejlett elektronikus alkatrészek több biztonsági érzékelővel kombinálva figyelik a kandalló működését, és 
kikapcsolják a készüléket, ha bármilyen zavart észlelnek.

Biztonságos használat fejlett funkciók

Az égő biztonsági rendszere

CO2-érzékelő, gázérzékelő, szeizmikusaktivitás-érzékelő

Szabványos kialakitás

a termékek megfelelnek a legszigorúbb európai biztonsági és minőségi követelményeknek

Lángverzélés

az ionizációs elektróda megszünteti a gázellátást, ha a láng kialszik

Karbantartási emlékeztető

a kandalló automatikusan tájékoztatja az esedékes karbantartásról

Gyermekzár

a készüléket csak egy meghatározott gombsor megnyomásával lehet bekapcsolni

Fejlett termosztát

kényelmes hőmérséklet-szabályozás a szobában

Hőtermelő

védi a TV-készüléket és más érzékeny tárgyakat a hőtől

Lángmagasság szabályozása

15 lángmagasság

Távvezérlési lehetőségek

• Kézi távvezérlő

• Smart home rendszer

• Okos eszköz wifin keresztül
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Öko-Előnyök

A gázkandalló nem csak dekoráció – a szoba fűthető a kandallóból a két további koncentrikus csövön 
kiáradó meleg levegővel. Ez a levegő nem tartalmaz füstgázt és nem szennyez; természetes, tiszta hőforrás. 
A környezeti hőmérséklet azáltal is emelkedik, hogy a kandallót körbefogó üvegfal hőt bocsát ki. A 
gázfogyasztás csökkentése érdekében a felhasználó két öko-funkció közül választhat:

Eco flow funkció

Az idő múlásával szabályozza a láng magasságát a felhasználó által beállított minta alapján

Moduláris égő

Lehetővé teszi a kandalló egy részének a kikapcsolását, akár 50%-os gázmegtakarítást eredményezve

4. oldal


	Kétféle égéstermékrendszer
	Közvetlenül szellőző és nyitott gázkandallók
	Kiegyensúlyozott füstgázelvezető rendszerek
	Hagyományos füstgázelvezető rendszerek

	Több biztonsági érzékelő
	Biztonságos használat fejlett funkciók

	
	Az égő biztonsági rendszere
	Szabványos kialakitás
	Lángverzélés
	Karbantartási emlékeztető
	Gyermekzár
	Fejlett termosztát
	Hőtermelő
	Lángmagasság szabályozása
	Távvezérlési lehetőségek

	Öko-Előnyök
	Moduláris égő


