A XXI. század kandallóbetétje

TEMPORIS

TEMPORIS 2D

„ Miért más valóban a Temporis tűztér, mint más kandallóbetétek?”
100%-ban légmentes szerkezete miatt a TEMPORIS alapvetően különbözik az egyéb tűzterektől a következők miatt:
• kevés kivételtől eltekintve ilyen kategóriájú készülékek esetében a 80%-os hatásfokkal üzemelőt nem találunk.
• az egyetlen készülék, mely teljes mértékben érzéketlen a huzat kilengésekre,
• fafogyasztása kivételesen alacsony: 3-5 m3/év
• az egyetlen készülék, melyben néhány perc leforgása alatt leállítható az égés.
• a lassú égés, ami elérhető a készülékkel, jóval felette van a konkurens készülékeknek: több mint 12-14 óra égés.
• az egyetlen készülék, amely a VIVRÉLEC tanúsítvánnyal együtt az EDF is hivatalosan elismer.
„a TEMPORIS rendelkezik mindazzal a tulajdonsággal, amelyet Ön jogosan vár el egy fűtő kandallóbetéttől”
• A kandallóbetét széles méretének köszönhetően (76 cm) működés közben a tűz jól látható.
• A készülék begyújtása nagyon egyszerű a rostélyon történő égésnek köszönhetően. Ráadásul úgy a rostély alatt beáramló un. elsődleges, mint az
üvegajtó felső részénél az égéstérbe beáramló un. másodlagos égési levegő tökéletesen szabályozható, ami lehetővé teszi a pontosan szabályozott,
igény szerinti égést és hőleadást.
• A kandallóbetét nagy hamufiókkal rendelkezik, így akár egy hét folyamatos üzemelést követően kell csak a hamufiókot üríteni.
• A fém lábazatának köszönhetően a tűztér beépítése meglehetősen könnyű és az állítócsavarok segítségével a szintezés is könnyen elvégezhető.
• A készülék biztonságos működésének biztosítéka a konvekciós lemezburkolat, amely pajzsként veszi körbe a tűzteret, megvédve ezáltal az épület és
a kandalló szerkezetét az intenzív hőterheléstől, ugyanakkor lehetővé teszi a kandallóbetét falairól leáramló meleg levegő szomszédos helyiségekbe
történő elvezetését.
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A k nd llóvásárlás szempontj i
Biztonságos! Gazdaságos és egyben kényelmes! Praktikus!
-
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temporis tűztér biztonságos, mert
100 %-ban légmentes, függetlenül működik a ház légterétől, a füst visszaáramlása kizárt, a
„tisztaüveg rendszer”-hez sem a szoba levegőjét használja. Az egyetlen készülék, melyben
néhány perc alatt leállítható az égés.
temporis tűztér gazdaságos és egyben kényelmes is, mert
a készülék egyszeri megrakással jóval hosszabb ideig ég, mint bármely más tűztér, akár 12
órai égés. Takarékos fafogyasztás: évi 5 m³
temporis tűztér praktikus, mert
nagy hamufiókkal rendelkezik, így akár egy hét folyamatos üzemelést követően kell csak a
hamufiókot üríteni.
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