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PRZEDSIĘBIORSTWO
SPARTHERM – THE FIRE COMPANY
Od założenia w 1986 roku niemiecki producent wysokiej jakości rozwiązań kominkowych
SPARTHERM Feuerungstechnik jest synonimem innowacyjnych komór spalania, kominków, a także urządzeń do spalania gazu — i oczywiście bioetanolu.
W dwóch zakładach po 25 000m² powierzchni produkcyjnej każdy, wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia, ponad 900 pracowników firmy Spartherm wytwarza ponad
60 000 jednostek spalania rocznie, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających
klientów w zakresie bezpieczeństwa, jakości, funkcjonalności i designu.
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MARKA
Aby ciągle wychodzić naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na optymalne rozwiązania
w zakresie kominków, firma Spartherm właśnie wprowadziła na rynki międzynarodowe
swoją ekskluzywną serię kominków na bioetanol o nazwie ebios-fire®.
Przy szerokim wyborze standardowych modeli kominków (podłogowych i ściennych), a
także dostosowanych do indywidualnych potrzeb kominków wbudowanych, kominki bioetanolowe ebios-fire® łączą najwyższy poziom bezpieczeństwa z jakością i wzornictwem – a ponadto umożliwiają stworzenie atrakcyjnego wyglądu płomieni dla każdego
otoczenia.
W ścisłej współpracy z planistami, architektami wnętrz i projektantami eksperci ebios-fire®
firmy Spartherm wprowadzają dostosowane do indywidualnych potrzeb kominki na bioetanol do luksusowych projektów budowlanych, domów prywatnych, pałaców, biur, hoteli
i kurortów wellness.
Urządzenia ebios-fire® są sprzedawane w coraz większej liczbie krajów w rozległej
niezależnej sieci specjalistów od spalania i sklepach dizajnerskich.

FILOZOFIA
Napawa nas dumą fakt, że jesteśmy odnoszącą sukcesy firmą rodziną, w której najwyższa jakość produktów i bezpieczeństwo idą w parze z pasją do ekskluzywnego, funkcjonalnego wzornictwa.
Dzięki ogromnemu doświadczeniu i pasji zespół ekspertów ebios-fire® wspiera naszych
klientów w przekształcaniu pomysłów dotyczących ognia w magiczne realizacje.
Codzienna doskonała obsługa jest nam wynagradzana przez lojalność i zadowolenie
naszych partnerów biznesowych i klientów, z którymi dzielimy płomienną pasję do ognia.

www.ebios-fire.com
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BIOE TANOL
- ZIEL ON A A LT ER N AT Y WA
Kominki ebios-fire® są opalane wyłącznie bioetanolem – w skrócie „etanolem”.
Jako odnawialne źródło energii, wytwarzane przez fermentację cukrowych i skrobiowych składników roślinnych produktów ubocznych — głównie trzciny cukrowej, zbóż, a nawet siana — bioetanol zapewnia neutralny bilans środowiskowy.
Spalanie bioetanolu powoduje wytwarzanie nie tylko ciepła, ale także pary wodnej i dwutlenku węgla, dzięki czemu użytkowanie kominka ebios-fire® nie powoduje powstawania złogów sadzy ani uciążliwych zapachów. Z tego względu możliwa jest rezygnacja ze
stosowania przyłącza kominkowego i odciągu dymu.

Bioetanol, który jest alkoholem, zaczyna parować już w temperaturze 17°C. Powstające opary
są cięższe od powietrza i dlatego pozostają na powierzchni płynnego bioetanolu. W efekcie
spalaniu ulega tylko bioetanol w postaci gazowej, a nie płynnej.
Jako odtwarzalne źródło energii bioetanol jest obecnie wykorzystywany do wielu różnych
celów: po zmieszaniu z benzyną stanowi szczególnie zrównoważone paliwo dla branży
transportowej; jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych branży kosmetycznej,
medycznej i spożywczej; a co nie mniej ważne: w modelach kominków ebios-fire® wytwarza żywo tańczące płomienie, które nie wytwarzają zapachu ani pozostałości.
Czyste Spalanie
Bioetanol składa się wyłącznie z substancji biologicznych, co sprawia, że ma neutralny
bilans środowiskowy. Spala się bardzo czysto, wytwarzając wyłącznie ciepło, parę wodną
i dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO2) jest przyswajany przez rośliny w procesie fotosyntezy i wykorzystywany do wzrostu. Ten niekończący się cykl wytwarzania i spalania
energii – nazywany także „recyklingiem energii” – sprawia, że bioetanol jest biopaliwem
neutralnym względem CO2.
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WYSOCE WYDAJNA ZIELONA ENERGIA
Wszystkie modele kominków ebios-fire® są oparte na takich rozwiązaniach technologicznych, aby w idealnej temperaturze spalania zapewnić nie tylko niskie zużycie paliwa, ale
także brak pozostałości ze spalania. Dzięki temu możliwa jest rezygnacja z odciągu dymu i
przyłącza kominkowego, które mogłyby powodować straty ciepła.

MAGAZYNOWANIE I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Bioetanol, sklasyfikowany jako ciecz palna klasy 1B (palność) i klasy 3 PGII (transport),
musi spełniać wymogi różnych norm na całym świecie.
Konieczne jest zapoznanie się z tymi normami bezpieczeństwa, aby zagwarantować
bezpieczeństwo oraz prawidłowość przechowywania paliw i postępowania z nimi.

BIOETANOL DO URZĄDZEŃ EBIOS-FIRE®
Jakość bioetanolu może być bardzo zróżnicowana, co skutkuje niepożądanym zabarwieniem płomienia lub emisją zapachu. Palniki urządzeń ebios-fire® powinny być używane
z bioetanolem o stopniu czystości od 96 do 97,5%.
Zalecamy bioetanol ebios-fire® o stopniu czystości 96%.

ZUŻYCIE PALIWA
W przeciwieństwie do tradycyjnych kominków opalanych drewnem lub gazem wpływ na
kształt płomienia w kominkach na bioetanol mają strumienie powietrza lub ciąg powietrza w otoczeniu palnika. Wywierają one najczęściej niepożądny wpływ na temperaturę
spalania i zużycie paliwa.
Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu nie tylko wspieramy naszych klientów przy
wdrażaniu w życie ich planów, ale także umożliwiamy im tworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych kominków na bioetanol.
Dodatkowe informacje o zużyciu paliwa przez modele kominków ebios-fire® można znaleźć w specyfikacjach produktów.

www.ebios-fire.com
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BEZPIECZEŃSTWO
Kombinacja ludzi i paliwa płynnego może być niebezpieczna, dlatego w produktach
ebios-fire® wzieliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownika oraz
intuicyjną obsługę.
Wszystkie produkty ebios-fire® starannie testujemy w naszym laboratorium, przy czym
spalanie paliwa, płomień oraz odporność materiałów jest testowane. Poza tym większość palników i kominków ebios-fire® jest certyfikowana przez TÜV (instytut kontroli
technicznej).
Wszystkie produkty ebios-fire® są szczegółowo sprawdzane oraz starannie zapakowane. Symbole bezpieczeństwa umieszczone na palnikach zapewniają bezpieczną obsługe urządzenia. Dołączona do zestawu instrukcja obsługi, zawiera ważne informacje
dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia oraz wymagania dotyczące
stosowanego bioetanolu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZNĄ
EKSPLOATACJE
Pomimo tego ze dokładamy wszelkich starań by kominki ebios-fire® były bezpieczne,
ostateczna odpowiedzialność za bezpieczne eksploatowanie urządzenia leży po stronie
samego użytkownika.
Istotne jest by przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
Należy się zapoznać z zawartymi w instrukcji zasadami bezpiecznej obsługi kominków
ebios-fire® i zaznajomić z nimi każdą osobę obsługującą kominek.
Zdecydowanie odradzamy dokonywania zmian w elementach składowych i konstrukcji
urządzeń ebios-fire®. Dotyczy to także wykorzystywania w płomieniach takich dekoracyjnych elementów ceramicznych jak drewno opałowe czy żwir.
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JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU
Wbrew powszechnej opinii, że zużycie tlenu obniża jakość powietrza w pomieszczeniu,
ten efekt jest raczej skutkiem wytwarzania CO2. Dwutlenek węgla to gaz śladowy, który
występuje naturalnie w powietrzu jako wytwór roślin, zwierząt, ludzi i — oczywiście —
efekt procesu spalania różnych paliw, np. bioetanolu.
2 osoby wytwarzają około 75 g CO2 w ciągu godziny.
Ogień powstający ze spalania 0,5 litra bioetanolu w ciągu godziny wytwarza 740 g CO2.
Drugim czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w pomieszczeniu jest zużycie tlenu. Przeciętnej jakości powietrze zawiera ok. 21% tlenu. Tak więc pomieszczenie o powierzchni 40m² i wysokości 2,5m (100 m³) zawiera 27 kg tlenu.
Nie wykazujące dużej aktywności 2 osoby dorosłe zużywają około 55 g tlenu na godzinę.
Ogień powstający ze spalania 0,5 litra bioetanolu na godzinę zużywa ok. 800 g tlenu.
Innym istotnym czynnikiem wpływającym na równowagę pomiędzy wytwarzaniem CO2 i
zużywaniem tlenu w pomieszczeniu jest także szybkość wymiany powietrza.
Aby stale utrzymywać powietrze w pomieszczeniu na najwyższym poziomie, nie pozwalając na znaczne obniżenie jakości powietrza w pomieszczeniu także w trakcie działania
kominka na bioetanol, konieczne jest staranne dostosowanie wielkości palnika do rozmiarów, objętości i wentylacji pomieszczenia.
Nasz wykwalifikowany zespół ebios-fire® będzie Państwu służyć fachową poradą w tym
zakresie.

www.ebios-fire.com
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JAKOŚĆ
Wszystkie modele kominków ebios-fire® są wytwarzane w naszych dwóch supernowoczesnych zakładach produkcyjnych, których park maszynowy obejmuje roboty spawające, piły laserowe i linie do malowania proszkowego. Nasi przeszkoleni pracownicy
nadają każdemu kominkowi ebios-fire® ostatni szlif ręcznie przed końcowym odbiorem
technicznym.
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DOM NIE JEST
DOMEM, JEŚLI
NIE MA W NIM
ŻYWNOŚCI I OGNIA DLA DUCHA I
CIAŁA.
BENJAMIN FRANKLIN

www.ebios-fire.com
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TECHNOLOGIA
Jako najważniejsze elementy naszego szerokiego asortymentu kominków na bioetanol
palniki knotowe i automatyczne ebios-fire® oferują różnorodne możliwości modyfikacji.
Wobec braku konieczności stosowania odciągu dymu czy komina można je zamontować
niemal wszędzie.

PALNIK KNOTOWY
Opatentowana technologia, która znajduje zastosowanie w palnikach knotowych
ebios-fire®, umożliwia bezwybuchowy zapłon palnika z atestem TÜV i certyfikatem
zgodnym z normą DIN 4734-1.
Dzięki temu palnik knotowy ebios-fire® należy do najbezpieczniejszych palników na
bietanol, jakie są obecnie dostępne na rynku.
Szerokość płomienia 400 / 500 / 600 i 700 mm umożliwia także montowanie kilku palników obok siebie, aby uzyskać ciągły, pasmowy obraz płomienia. Pojemność zbiornika
palnika, który jest poddawany próbie ciśnienieniowej w trakcie produkcji, zależy, tak jak
wytwarzanie ciepła, od rozmiaru palnika. Palnik knotowy stanowi część składową większości modeli kominków z serii ebios-fire® Design Collection.
Certyfikowane
przez
TÜV-Süd
DIN 4734-1

Panele szklane SCHOTT ROBAX® przed i za płomieniami odbijają nie tylko równo i
wielokrotnie obraz płomieni, ale przyczyniają się też do bezpieczeństwa i funkcjonalności
palnika.
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Przetestowany ciśnieniowo montaż zbiornika
Wskaźnik stanu napełnienia
Zamknięcie zbiornika zabezpieczjącego
Wentyl nadciśnienia
Zamknięcie zbiornika paliwa i systemu knota ogranicza wypływ bioetanolu w przypadku
przewrócenia palnika.
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PALNIK AUTOMATYCZNY
Sterowany pilotem zdalnego sterowania wykorzystującym fale radiowe palnik automatyczny ebios-fire® pracuje z pompami, które doprowadzają płynny bioetanol do rynienki
palnikowej o szerokości 500 lub 1000 mm, w której jest on spalany. Ta opatentowana
technologia jest także zastosowana w okrągłym palniku automatycznym ebios-fire®.
Zapas bioetanolu jest przechowywany w 5-litrowym kanistrze, który może być umieszczony pod palnikiem lub w bardziej oddalonym miejscu. Alternatywnie palnik może też
być wyposażony w zbiornik, który jest częścią składową urządzenia.
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Czujnik stanu wypełnienia rynienki palnikowej
Czujniki wilgotności w krytycznych miejscach w konstrukcji palnika (czujniki wycieku)
Czujniki temperatury (brak płomienia – brak paliwa i automatyczne przerwanie pracy w
przypadku przegrzania)
Automatyczne przerwanie pracy po 8 godzinach ciągłej pracy
Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Akustyczny sygnał błędu

KAŻDA WYSTARCZAJĄCO DOJRZAŁA
TECHNOLOGIA JEST JAK CZARY.
ARTHUR C. CLARKE

www.ebios-fire.com
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DESIGN
COLLECTION
Zmień swój dom dzięki przyciągającemu wzrok obiektowi z kolekcji ebios-fire® Design
Collection. Te gotowe do użycia modele kominków mogą być wykorzystywane w ciągu
kliku minut bez pracochłonnego montażu, bez komina i bez odciągu spalin.
Czy to model ścienny, czy podłogowy: w przypadku przeprowadzki po prostu zabierasz
swój dizajnerski kominek ebios-fire® ze sobą! Możesz go przenieść do innego pomieszczenia albo na taras, aby spędzać tam długie letnie wieczory na tarasie.
Zaprojektuj całkowicie indywidualny wygląd swojego kominka, który nie wymaga przeróbek budowlanych, komina ani przyłącza piecowego. Wystarczy rozpakować, ustawić lub
zamontować na ścianie i przeczytać instrukcję obsługi — i w mgnieniu oka można się
cieszyć prawdziwym fascynującym ogniem.
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Wyróżniony nagrodą Plus X Award model
Elipse Z zapewnia widok na fascynujący
kształt płomienia z każdego kąta.
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Dzięki swojej owalnej obudowie i prostokątnemu panelowi ściennemu z odbijającego światło czarnego szkła ebios-fire®
model Elipse Wall w atrakcyjny sposób
łączy w sobie funkcjonalność z elegancją.
16

ebios-fire® Elipse Wall
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Stylowe, klasyczne formy linearne — i najlepsze dostosowanie do mniejszych pomieszczeń:
model Quadra Wall jest jednym z najbardziej
kompaktowych modeli z kolekcji ebios-fire®
Design Collection.
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CONTENT

Model ebios-fire® Elipse Case w doskonały
sposób łączy w swoich wyraźnych opływowych
liniach funkcjonalność ze stylowym wzornictwem.
W chromowanych ściankach bocznych obudowy
odbija się otoczenie, co nadaje modelowi Elipse
Case nowoczesny wygląd.

CONTENT
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Oxford, jako jeden z najlepiej sprzedających się modeli z kolekcji ebios-fire®,
ujmuje elegancką prostolinijnością, która doskonale pasuje do każdego nowoczesnego otoczenia. Dzięki stylowości
i wyrafinowaniu modele Oxford oferują
maksymalną przyjazność dla użytkownika i komfort przy minimalnym nakładzie
prac montażowych.
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DESIGN COLLECTION
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„Smukła sylwetka modelu ebios-fire®
Tower nadaje każdemu otoczeniu czegoś szczególnego — w pomieszczeniu
i na zewnątrz. Trwałe wrażenie.“
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Jako doskonałe uzupełnienie współczesnego stylu życia modele
ścienne ebios-fire® Cambridge nadają się do zastosowania w
pomieszczeniach prywatnych i komercyjnych, takich jak bary czy
restauracje. Dzięki palnikom o rozmiarze 400 mm i 600 mm te
kominki mogą być także używane w małych i średnich pomieszczeniach.
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CONTENT

Jako jeden z ulubionych modeli ebios-fire® model Elipse
Z został wyróżniony nagrodą z Plus X Award za jakość i
wzornictwo jako „Produkt roku”.
Ponadczasowy sukces.
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CONTENT
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ebios-fire® Elipse Z

ebios-fire® Elipse Case - w doskonały sposób łączy w swoich
wyraźnych opływowych liniach funkcjonalność ze stylowym wzornictwem.
31

DESIGN
COLLECTION
SPECIFICATIONS
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DESIGN COLLECTION

CAMBRIDGE 400

CAMBRIDGE 600

ELIPSE WALL

MODEL NAŚCIENNY

MODEL NAŚCIENNY

MODEL NAŚCIENNY

OXFORD 600

OXFORD 700

QUADRA WALL

MODEL NAŚCIENNY

MODEL NAŚCIENNY

MODEL NAŚCIENNY

© Copyright SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ELIPSE CASE

ELIPSE Z

ARCHITECTURE SL

MODEL PODŁOGOWY

MODEL PODŁOGOWY

MODEL PODŁOGOWY

TOWER

ELIPSE BASE

QUADRA BASE

MODEL PODŁOGOWY

MODEL STOŁOWY

MODEL STOŁOWY

FENIX BORA

FENIX SCIROCCO

THE CITY

MODEL STOŁOWY

MODEL STOŁOWY

MODEL PODŁOGOWY

LIBERTY
OBIEKT Z PŁOMIENIEM

www.ebios-fire.com
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ELIPSE WALL
Wykonanie

Matowa biel, matowa czerń,
szczotkowana stal szlachetna,
chromowane z czarna z czarnymi
panelami szklanymi

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

24 kg

Typ palnika

Palnik knotowy z certyfikatem TÜV

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Dzięki swojej owalnej obudowie i prostokątnemu panelowi ściennemu z odbijającego światło czarnego szkła
ebios-fire® model Elipse Wall w atrakcyjny sposób łączy w sobie funkcjonalność z elegancją.
Oferowany w czterech różnych wykonaniach model Elipse Wall jest wyposażony w opatentowany palnik
knotowy, którego fascynująca gra płomieni jest wielokrotnie odbijana przez dwa otaczające panele szklane
SCHOTT ROBAX®.
Palnik knotowy modelu Elipse Wall wykorzystuje bioetanol, przyjazne dla środowiska paliwo niekopalne.

34
MODEL NAŚCIENNY
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QUADRA WALL
Wykonanie

Szczotkowana stal szlachetna lub
czarna z czarnymi panelami
szklanymi

Materiał

Stahl, Edelstahl und SCHOTT
ROBAX® Glas

Masa

25 kg

Typ palnika

Palnik knotowy

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Stylowe, klasyczne linearny kształty — najlepsze do mniejszych pomieszczeń: Quadra Wall to kompaktowy
model z kolekcji ebios-fire® Design Collection, którego zamocowanie na każdym rodzaju ścianych to kwestia dołownie kilku minut. Jego wyraziste minimalistyczne linie wyraźnie kontrastują z miękko świecącymi
płomieniami i sprawiają, że Quadra Wall będzie idealnym towarzyszem na deszczowe dni i długie ciemne
wieczory.
Spokojnie odbijający się pasmowaty obraz płomienia palników z certyfikatem TÜV jest otoczony przez dwa
szklane panelu ROBAX®, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także wielokrotnie odbijają płomienie.

www.ebios-fire.com
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OXFORD 600
Wykonanie

Wysoki połysk biały, wysoki
połysk czarny, szczotkowana stal
szlachetna lub chromowanie

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i
szkło SCHOTT ROBAX®

Masa

21 kg model naścienny |
29 kg model wbudowany

Typ palnika

Palnik knotowy

Pojemność zbiornika

2,47 litra

Minimalna kubatura

96 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Oxford, jako jeden z najlepiej sprzedających się modeli z kolekcji ebios-fire®, ujmuje elegancką prostolinijnością,
która doskonale pasuje do każdego nowoczesnego otoczenia. Stylowe, a równocześnie wyrafinowane modele
z serii Oxford oferują maksymalną przyjazność dla użytkownika przy minimalnym nakładzie prac montażowych.
Ten prostokątny kominek naścienny z niewielką płytką szklaną przed płomieniami jest dostępny w dwóch rozmiarach: Oxford 600 i Oxford 700, przy czym liczby oznaczają wielkość płomienia w milimetrach. Dzięki temu ta
seria kominków jest odpowiednia do średnich i dużych pomieszczeń.
Obydwa kominki Oxford są także wykonywane jako modele wbudowane, wystające ze ściany zaledwie na 50 mm.

Zamontowany na ścianie

Wbudowany
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OXFORD 700
Wykonanie

Wysoki połysk biały, wysoki
połysk czarny, szczotkowana stal
szlachetna lub chromowanie

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

27 kg model naścienny |
37 kg model wbudowany

Typ palnika

Palnik knotowy

Pojemność zbiornika

2,88 litra

Minimalna kubatura

111 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Jako jedna z najlepiej sprzedających się serii modeli ebios-fire® Design Collection Oxford ujmuje elegancką
prostolinijnością, która perfekcyjnie wpasowuje się w każde nowoczesne otoczenie. Dzięki stylowości i wyrafinowaniu modele Oxford oferują maksymalną przyjazność dla użytkownika i komfort przy minimalnym nakładzie
prac montażowych.
Ten prostokątny kominek naścienny z niewielką płytką szklaną przed płomieniami jest dostępny w dwóch rozmiarach: Oxford 600 i Oxford 700, przy czym liczby oznaczają wielkość płomienia w milimetrach. Dzięki temu
ta seria kominków jest odpowiednia do średnich i dużych pomieszczeń.
Obydwa kominki Oxford są też wykonywane jako modele wbudowane, wystające ze ściany zaledwie na 50 mm.
Zamontowany na ścianie

Wbudowany

www.ebios-fire.com

37
MODEL NAŚCIENNY

CAMBRIDGE 400
Wykonanie

Czarna ściana, przezroczysta
szyba przednia

Materiał

Aluminium, stal szlachetna i optycznie białe szkło bezpieczne

Masa

19 kg

Typ palnika

Palnik knotowy

Pojemność zbiornika

1,65 litra

Minimalna kubatura

65 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Modele z serii Cambridge urzekają wyraźnymi liniami i atrakcyjnymi szczegółami obróbki, które są wyeksponowane w elegancko szlifowanym panelu przednim ze szkła bezpiecznego, zamocowanym na czterech
artystycznie toczonych masywnych uchwytach ze stali szlachetnej.
Jako doskonałe uzupełnienie współczesnego stylu życia modele ścienne Cambridge nadają się do zastosowania w pomieszczeniach prywatnych i komercyjnych, takich jak bary czy restauracje. Dzięki palnikom
o rozmiarze 400 mm i 600 mm te kominki mogą być także używane w małych i średnich pomieszczeniach.
Jak wszystkie modele kominków ebios-fire®, także modele z serii Cambridge są opalane wyłącznie bioetanolem, będących przyjaznym dla środowiska i zrównoważonym źródłem energii.
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CAMBRIDGE 600
Wykonanie

Czarna ściana, przezroczysta szyba przednia

Materiał

Aluminium, stal szlachetna i optycznie białe szkło bezpieczne

Masa

27 kg

Typ palnika

Palnik knotowy

Pojemność zbiornika

2,47 litra

Minimalna kubatura

96 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Modele z serii Cambridge urzekają wyrazistymi liniami i atrakcyjnymi szczegółami obróbki, uwydatnionymi
na przykład w elegancko szlifowanym panelu przednim ze szkła bezpiecznego, zawieszonym na czterech
artystycznie toczonych masywnych uchwytach ze stali szlachetnej.
Jako doskonałe uzupełnienie współczesnego stylu życia modele ścienne Cambridge nadają się do zastosowania w pomieszczeniach prywatnych i komercyjnych, takich jak bary czy restauracje. Dzięki palnikom
o rozmiarze 400 mm i 600 mm te kominki mogą być także używane w małych i średnich pomieszczeniach.
Jak wszystkie modele kominków ebios-fire®, także modele z serii Cambridge są opalane wyłącznie bioetanolem, będących przyjaznym dla środowiska i zrównoważonym źródłem energii.
.

www.ebios-fire.com
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ELIPSE Z
Wykonanie

Biel o wysokim połysku, czerń o
wysokim połysku, biel i czerń na
chromowanej podstawie, szczotkowana stal szlachetna i chromowanie na czarnej podstawie.

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

44,5 kg

Typ palnika

Palnik knotowy z certyfikatem TÜV

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Jako jeden z ulubionych modeli ebios-fire® model Elipse Z został wyróżniony nagrodą z Plus X Award za
jakość i wzornictwo jako „Produkt roku”. Ten elegancki kominek podłogowy z kolekcji ebios-fire® Design
Collection może być elastycznie montowany w pomieszczeniu, tak by jego fascynujący obraz płomieni mógł
być podziwiany ze wszystkich stron.
Opatentowany palnik knotowy Elipse Z uzyskał certyfikat TÜV Süd zgodnie z normą DIN 4734-1 dla kominków bioetanolowych, dzięki czemu zalicza się do najbezpieczniejszych palników dostępnych na rynku.
Obydwa panele szklane umieszczone wzdłuż płomieni nie tylko chronią ogień przed przeciągiem, ale także wielokrotnie odbijają spokojnie tańczące płomienie.
Tak jak wszystkie modele kominków ebios-fire®, model Elipse Z jest opalany wyłącznie
bioetanolem — przyjaznym dla środowiska biopaliwem, umożliwiającym eytwarzanie prawdziwego ognia w pomieszczeniu, bez komina i bez odciągu spalin.

40

M O DEL PO D ŁOGOW Y

© Copyright SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ELIPSE CASE
Wykonanie

Matowa biel, matowa czerń z chromowanymi osłonami bocznymi

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

41,5 kg

Typ palnika

Palnik knotowy z certyfikatem TÜV

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Model ebios-fire® Elipse Case w doskonały sposób łączy w swoich wyraźnych opływowych liniach funkcjonalność ze stylowym wzornictwem. W chromowanych ściankach bocznych obudowy odbija się otoczenie, co
nadaje modelowi Elipse Case nowoczesny wygląd.
Model Elipse Case o minimalistycznej konstrukcji i maksymalnej przyjazności dla użytkownika umożliwia
oglądanie fascynującej gry płomieni z dowolnego miejsca. Ten elegancki dizajnerski obiekt jest wyposażony
w opatentowany palnik knotowy, uważany za najbezpieczniejszy palnik bioetanolowy dostępny na rynku.
Dwa niskie panele szklane wielokrotnie odbijają płomienie, równocześnie chroniąc ogień przed przeciągami.
Elipse Case — tak jak wszystkie modele kominków ebios-fire® — jest opalany wyłącznie bioetanolem.

www.ebios-fire.com
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ARCHITECTURE SL
Wykonanie

Konstrukcja z betonu lub piaskowca z czarną obudową palnika

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna, beton
lub piaskowiec i szkło SCHOTT
ROBAX®

Masa

ok. 40 kg

Typ palnika

Palnik knotowy z certyfikatem TÜV

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Minimalistyczna aura otaczająca model ebios-fire® Architecture SL wprowadza stylowość do każdego nowoczesnego otoczenia — w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Atrakcyjne połączenie metalu z betonem/piaskowcem sprawia, że jest to elegancki obiekt do apartamentów,
prywatnych domów i mieszkań, a także do takich budynków publicznych jak hotele, pomieszczenia biurowe,
restauracje i bary.
Jedyny w swoim rodzaju opatentowany palnik knotowy w metalowej obudowie sprawia wrażenie, jakby się
unosił w ręcznie wykonanej konstukcji z piaskowca lub betonu. Tak jak w przypadku wszystkich palników
knotowych ebios-fire®, także i w tej konstrukcji zastosowano dwa panele szklane SCHOTT ROBAX® przed
i za płomieniem, które nie tylko chronią płomień przed przeciągiem, ale także wielokrotnie go odbijają.
Tak jak wszystkie inne modele kominków ebios-fire® model Architecture SL jest opalany bioetanolem —
przyjaznym dla środowiska, zrównoważonym i neutralnym pod względem emisji CO2 paliwem, spalającym
się bez pozostałości i bezzapachowo.
Do stosowania poza pomieszczeniem model Architecture SL może być oferowany z opcjonalnie oferowaną osłoną ochronną; jednak przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych powinien być niezwłocznie
ustawiony w pomieszczeniu i tam używany.
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TOWER
Wykonanie

Nero (ciemny szary brąz), biel,
terra (ciemny brąz)

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna, beton i
szkło bezpieczne

Masa
Typ palnika

64 kg
Palnik automatyczny
2-stopniowa wysokość płomienia

Pojemność zbiornika

2 5-litrowe kanistry

Minimalna kubatura

270 m3

pomieszczenia
Czas spalania

6 godzin

Smukła sylwetka modelu ebios-fire® Tower nadaje każdemu otoczeniu czegoś szczególnego — w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Dzięki dużej zdolności do wytwarzania ciepła model Tower jest chętnie używany na tarasach restauracji albo
jako element przyciągający wzrok osób wchodzących do hotelu czy sklepu i zapewniający im gorące powitanie.
Ze względu na zdolność do wytwarzania dużej ilości ciepła model Tower używany we wnętrzu najlepiej sprawdza się w dużych pomieszczeniach.
Palnik automatyczny ebios-fire® Tower, obsługiwany pilotem zdalnego sterowania wykorzystującym fale radiowe, jest zasilany bioetanolem z dwóch pięciolitrowych kanistrów, wygodnie umieszczonych w obudowie pod
palnikiem. Ciężki cylinder ze szkła bezpiecznego, którego otwór zakrywa szklana szyba, chroni płomienie przed przeciągiem.
Model Tower – tak jak wszystki kominki ebios-fire® – jest opalany bioetanolem i dlatego spalanie w nim jest czyste i bezzapachowe.
Do używania poza pomieszczeniami model Tower może być przykryty opcjonalnie oferowaną
osłoną ochronną. Jednak w niesprzyjających warunkach atmosferycznych powinien być niezwłocznie przestawiony do pomieszczenia i tam używany.

www.ebios-fire.com
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QUADRA BASE
Wykonanie

Szczotkowana stal szlachetna i
czarne szkło

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna, czarne
szkło i szkło SCHOTT ROBAX®

Masa

19 kg

Typ palnika

Palnik knotowy z certyfikatem TÜV

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Prostokątny, purystyczny, szlachetny – idealny do małych pomieszczeń: Quadra Base to najbardziej kompaktowy model z kolekcji ebios-fire® Design Collection. Ten przenośny model stołowy może być łatwo
przenoszony z pomieszczenia do pomieszczenia.
Niezależnie od ustawienia, Quadra Base o klarownych liniach i minimalistycznym wzornictwie doskonale
uzupełnia każde otoczenie.
Fascynująco szeroki obraz płomienia jest otoczony przez dwa panele szklane ROBAX®, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także wielokrotnie odbijają ogień.
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ELIPSE BASE
Wykonanie

Biel wysoki połysk, czerń wysoki
połysk, biel matowa, czerń matowa,
szczotkowana stal szlachetna i chromowanie

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

19,5 kg

Typ palnika

Palnik knotowy z certyfikatem TÜV

Pojemność zbiornika

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Model ebios-fire® Elipse Base to zapierający dech w piersiach elegancki model kominka, który – po ustawieniu na meblu lub innej podstawie — zapewni powiew luksusu w każdej lokalizacji. Perfekcyjnie dostosowany do każdej wielkości pomieszczenia, prywatnego i komercyjnego, model Elipse Base zawiera opatentowany palnik knotowy z certyfikatem TÜV. Dwa zwierciadlane panele szklane SCHOTT ROBAX® odbijają
harmonijnie tańczące pasmo płomieni, widoczne z każdego miejsca w pomieszczeniu.
Jak wszystkie inne kominki ebios-fire®, model Elipse Base jest opalany przyjaznym dla środowiska, spalającym się bez pozostałości bioetanolem.

www.ebios-fire.com
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FENIX BORA
Wykonanie

Wygląd mahoniu z białymi detalami
i szkłem dymnym

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

73 kg

Typ palnika

Palnik automatyczny

Pojemność zbiornika

2 x 5-litrowe kanistry (nie w pakiecie)

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

20 godzin – automatyczne wyłączanie po 8 godzinach ciągłej pracy

Dzięki wzornictwu nawiązującemu do łodzi Riva z lat 50. XX wieku obiekt z płomieniami ebios-fire® Fenix
Bora w stylowy sposób łączy ogień z wodą.
Palnik automatyczny Fenix Bora sprawia, że obsługa jest nie tylko prosta, ale także bezpieczna, przy czym
bioetanol jest dostarczany z dwóch kanistrów, ustawionych w wykonanym na wymiar podeście, na którym
stoi Fenix Bora.
Ten atrakcyjny obiekt z płomieniami zdobi mariny i luksusowe hotele na całym świecie.
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FENIX SCIROCCO
Wykonanie

Wygląd mahoniu z białymi detalami
i szkłem dymnym

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

140 kg

Typ palnika

Palnik automatyczny

Pojemność zbiornika

2 x 5-litrowe kanistry (nie w pakiecie)

Minimalna kubatura

170 m3

pomieszczenia
Czas spalania

20 godzin – automatyczne wyłączanie po 8 godzinach ciągłej pracy

Model Fenix Scirocco o imponującym wzornictwie i rozmiarach w elegancki sposób łączy przeciwieństwa
— ogień i wodę.
Palnik automatyczny Fenix Scirocco sprawia, że obsługa jest nie tylko prosta, ale także bezpieczna, przy
czym bioetanol jest dostarczany z dwóch kanistrów, ustawionych w wykonanym na wymiar podeście, na
którym stoi Fenix Scirocco.
Ten atrakcyjny obiekt z płomieniami zdobi mariny i luksusowe hotele na całym świecie.

www.ebios-fire.com
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LIBERTY
Wykonanie

Optyka brązu

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i

Masa

78kg

Typ palnika

Palnik automatyczny

Pojemność zbiornika

2 5-litrowe kanistry (nie w pakiecie)

Minimalna kubatura

270 m3

pomieszczenia
Czas spalania

kamień lawowy

6 godzin ciągłej pracy

Zainspirowany słynną Statuą Wolności model ebios-fire® Liberty: udane połączenie sztuki i ognia.
Ten luksusowy obiekt z płomieniami, wykonany ze stali o wyglądzie brązu, zawiera okrągły palnik automatyczny, sterowany pilotem zdalnego sterowania. Paliwo jest dostarczane z dwóch pięciolitrowych zbiorników,
umieszczonych w cokole Liberty.
Jako atrakcyjna manifestacja w formie rzeźby model ebios-fire® Liberty wita gości w hotelach, restauracjach i prywatnych rezydencjach na całym świecie.
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UMYSŁ JEST ŚWIATŁEM BEZ
CIEPŁA,
FANTAZJA JEST CIEPŁEM BEZ
ŚWIATŁA,
ŁĄCZY TO W SOBIE TYLKO
OGIEŃ,
GENIUSZ, KTÓRY ŚWIECI I
GRZEJE.
WILHELM FÖRSTER

www.ebios-fire.com
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ARCHITECTS
COLLECTION

Jako produkt przeznaczony specjalnie dla architektów wnętrz i projektantów elementów wyposażenia pomieszczeń model ebios-fire Architects Collection obejmuje palnik na bioetanol, wkłady
kominkowe i kominki wbudowane w wielu różnych kształtach i wersjach wykonania. Wybór między
ręczie obsługiwanym palnikiem knotowym i elektrycznie sterowanym palnikiem na bioetanol bardzo ułatwia stworzenie przy użyciu modułu kominka ebios-fire® płonącej atrakcji, niewymagającej
komina ani odciągu spalin.
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Produkowany na wymiar wkład kominkowy
ebios-fire® Chelsea jest oferowany w wielu
różnych kształtach i wersjach wykonania.
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P R Z E K S Z T A
Ł C E N I E
W I Z J A
Planujecie płonącą atrakcję do biura lub domu swojego klienta, hotelowej recepcji, restauracji czy własnego domu: gama wytwarzanych na wymiar opalanych kominków
ebios-fire® stwarza niewyobrażalne możliwości. Różne kształty i wykonania, niewymagające komina, odciągu spalin ani ścian nośnych sprawiają, że granice w planowaniu imponujących kominków opalanych bietanolem wyznacza tylko Wasza własna wyobraźnia.
Nasi eksperci chętnie pomogą w przekształcaniu prostego szkicu i wizji Waszego pomysłu w przyciągający wzrok obiekt z płomieniami. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami,
abyśmy mogli służyć pomocą i radą w przekształcaniu Waszego projektu w funkcjonalny
kominek ebios-fire®.

52

© Copyright SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.ebios-fire.com

53

KOMINEK WBUDOWANY
Wbudowane modele kominków ebios-fire® doskonale nadają się do montażu w ścianach z cegły, gazobetonu lub płyt gipsowo-kartonowych F, przy czym ściana jest obudowywana wokół kominka, bez komina czy odciągu spalin.
Modele z tej serii są wykonane w sześciu różnych kształtach o różnych rozmiarach, wyposażone w ręczny palnik knotowy ebios-fire® lub palnik automatyczny.
Panele ze szkła SCHOTT ROBAX®, montowane na palniku, wielokrotnie odbijają elegancką grę płomieni i dopełniają wyglądu całości.
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Wykonanie

Malowanie proszkowe nero i ściana tylna z czarnego szkła (nie dla modelu
FD) oraz wkładka z czarnego szkła na panelu ramowym

Materiał

Stal, czarne szkło i materiał izolacyjny

Masa

Od 73 do 93 kg – zależnie od kształtu Palnik knotowy lub automatyczny

Typ palnika

Palnik knotowy lub automatyczny

Wielkość wypełnienia

2,6 litra lub dwa 5-litrowe kanistry (nie w pakiecie)

Minimalna kubatura

84 m³

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

LAYOUT

1V

FD

www.ebios-fire.com
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KOMINEK WBUDOWANY
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PROPORCJE SĄ
NAJWAŻNIESZYM
CZYNNIKIEM.
ARNE JACOBSEN

Quadra Inside Automatic II SL

www.ebios-fire.com
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KOMINEK WBUDOWANY

THE CITY

Komfortowy spektakl płomieni dla perfekcjonistów.
Przekształć swoje stare palenisko w ekskluzywny kominek na bioetanol i delektuj się płomieniem poprzez naciśniecie guzika.

The City z automatycznym palnikiem
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WKŁAD KOMINKOWY / MODEL PODŁOGOWY

Materiały wysokiej jakości w każdym detalu
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•	Automatyczny palnik ze zintegrowa-

•	Eksploatacja bez podłączenia do komina

nym zbiornikiem oraz sterowaniem za

• Sprawdzone zabezpieczenia

pomocą pilota

• Dostępne również z palnikiem manualnym

•	Dostępne również w innych kolorach

Wykonanie

Malowanie proszkowe nero z Czarna
ściana / szkło SCHOTT ROBAX®

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło

Masa

40 kg

Typ palnika

Palnik knotowy lub automatyczny

Wielkość wypełnienia

9 litra

Minimalna kubatura

84 m3 (Palnik automatyczny)

pomieszczenia

96 m3 (Palnik knotowy)

Czas spalania

www.ebios-fire.com

8 godzin (Palnik automatyczny)
5 godzin (Palnik knotowy)
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WKŁAD KOMINKOWY / MODEL PODŁOGOWY

ZROBIONE NA W YMIAR WK Ł ADY
KOMINKOWE
Wkłady kominkowe ebios-fire®, opracowane specjalnie do istniejących i wykonanych na
wymiar otworów w konstrukcjach ściennych z płyt gipsowo-kartonowych F, gazobetonu
lub cegieł spersonalizowane rozwiązania, stwarzające wiele różnych możliwości. Wymiary i kształt mogą być dopasowane do ulubionego projektu kominka — bez odciągu
spalin czy komina.
Do ochrony płomieni przed ciągiem powietrza zalecamy eleganckie optycznie białe panele szklane przed otworem/otworami kominka.
Te łatwe w montażu wkłady kominkowe mogą być wyposażone zarówno w ręczne palniki knotowe ebios-fire® lub palniki automatyczne i wymagają nie mniejszej głębokości
montażu niż 270 mm.
Są tutaj do wyboru dwa modele kominków: Kensington o minimalistycznym wzornictwie
oraz Chelsea z elegancką szeroką ramą o szerokości 50 mm ze szczotkowanej stali
szlachetnej.
Na życzenie możemy wykonać tę ramę także z innych metali, takich jak miedź czy mosiądz, albo w wersji lakierowanej na dowolny kolor RAL.
Każdy wkład kominkowy ebios-fire® jest dostarczany ze szczegółowym rysunkiem
technicznym i przejrzystą instrukcją montażu.

Kensington
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WKŁADY KOMINKOWE WYKONYWANE NA

Chelsea
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KENSINGTON
PRZYKŁADY KSZTAŁTÓW

Kensington z otworem przednim (1V)

Kensington przezroczysty (FD)

Wykonanie

Malowanie proszkowe nero z Czarna ściana / szkło SCHOTT ROBAX®

Materiał

Aluminium i optycznie białe szkło bezpieczne

Masa

Zależnie od rozmiaru i kształtu

Typ palnika

Palnik knotowy lub automatyczny

Wielkość wypełnienia

≥ 2,6 l lub dwa kanistry 5-litrowe – zależnie od rozmiaru palnika

Minimalna kubatura

≥ 84 m³

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Kensington z palnikiem automatycznym (1V/FD)

Kensington z palnikiem knotowym (FD/1V)

www.ebios-fire.com
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WKŁADY KOMINKOWE WYKONYWANE NA

CHELSEA
PRZYKŁADY KSZTAŁTÓW

Chelsea otwór przedni (1V)
Wykonanie

Malowanie proszkowe nero z Czarna ściana / szkło SCHOTT ROBAX®

Materiał

Aluminium i optycznie białe szkło bezpieczne

Masa

Zależnie od rozmiaru i kształtu

Typ palnika

Palnik knotowy lub automatyczny

Wielkość wypełnienia
Minimalna kubatura

≥ 2,6 l lub dwa kanistry 5-litrowe (nie w pakiecie) – zależnie od rozmiaru
palnika
≥ 84 m³

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

Chelsea z palnikiem automatycznym (1V)

Chelsea z palnikiem knotowym (1V)
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WKŁADY KOMINKOWE WYKONYWANE NA WYMIAR
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DOM BEZ
PRZYJEMNIE
OGRZEWAJĄCEGO OGNIA
JEST POZBAWIONY DUSZY.
MAY SARTON

www.ebios-fire.com
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WKŁADY KOMINKOWE WYKONYWANE NA WYMIAR
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Wkład kominkowy ebios-fire® Kensington
Kensington może być również wykonany na
zamówienie.
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ebios-fire® Kensington o minimalistycznym wzornictwie
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QUADR A INSIDE SL

(D R O P - I N)

Model ebios-fire® Quadra Inside SL (drop-in) jest wyposażony w jeden lub kilka palników w obudowie
montażowej dla zapewnienia nieskomplikowanego montażu „drop-in” w otworze wpustowym. Model Quadra
Inside SL jest oferowany w różnych rozmiarach z jednym, dwoma lub trzema palnikami, każdy z opatentowaną technologią przeciwwybuchowych palników knotowych.
Ten typ palnika został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Süd zgodnie z normą DIN 4734-1, a dzięki
temu jest obecnie zaliczany do najbezpieczniejszych palników na bioetanol dostępnych na rynku.

Certyfikowane
przez
TÜV-Süd
DIN 4734-1

Panele szklane SCHOTT ROBAX® otaczające palnik nie tylko odbijają fascynującą grę płomieni, ale także
przyczyniają się do bezpieczeństwa i funkcjonalności palnika/palników.
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE:
- Przetestowany ciśnieniowo montaż zbiornika
-

Miernik wypełnienia
Otwór zbiornika z zamknięciem śrubowym
Wentyl nadciśnienia
Zamknięcie zbiornika i system knotów utrud
niaja wypływ paliwa w przypadku
przewrócenia
QUADRA INSIDE SL (DROP-IN) W ROZMIARZE I – II – III

ebios-fire® Quadra Inside I SL

Quadra Inside SL SL (DROP-IN) W ROZMIARZE I – II – III
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PALNIK
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QUADRA INSIDE I SL (DROP-IN)
Wykonanie

Wykonanie ze szczotkowanej stali szlachetnej lub
malowanie proszkowe na czarno

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło SCHOTT ROBAX®

Masa

18,5 kg (z paliwem)

Typ palnika

Palnik knotowy

Wielkość wypełnienia

2,6 litra

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

QUADRA INSIDE II SL (DROP-IN)
Wykonanie

Wykonanie ze szczotkowanej stali szlachetnej lub
malowanie proszkowe na czarno

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło SCHOTT ROBAX®

Masa

33 kg (z paliwem)

Typ palnika

Palnik knotowy

Wielkość wypełnienia

2 x 2,6 litra

Minimalna kubatura

168 m3

pomieszczenia
Czas spalania

5 godzin

QUADRA INSIDE III SL (DROP-IN)
Wykonanie

Wykonanie ze szczotkowanej stali szlachetnej lub
malowanie proszkowe na czarno

Materiał

Stal zwykła, stal szlachetna i szkło SCHOTT ROBAX®

Masa

47,5 kg (z paliwem)

Typ palnika

Palnik knotowy

Wielkość wypełnienia

3 x 2,6 litra

Minimalna kubatura

252 m3

pomieszczenia
Czas spalania

www.ebios-fire.com

5 godzin
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PALNIK

QUADRA INSIDE

AUTOMATIC SL

Palnik automatyczny ebios-fire® Quadra Inside, z rynienką palnikową o długości 500 mm lub 1000 mm napełnianą za pomoca pompy z bioetanolem, może być wygodnie sterowany (włącz./wyłącz.) pilotem zdalnego
sterowania wykorzystującym fale radiowe.
Zapas paliwa jest dostarczany przez dwa kanistry 5-litrowe, które mogą być umieszczone pod palnikiem lub
pewnym oddaleniu od niego.
Alternatywnie palnik może być wyposażony w zintegrowany zbiornik.
Panele szklane SCHOTT ROBAX® otaczające palnik nie tylko odbijają fascynującą grę płomieni, ale także
przyczyniają się do bezpieczeństwa i funkcjonalności palnika/palników.
DANE TECHNICZNE
- Ciche spalanie
- Obsługa przez zdalne sterowanie
- Czujnik paliwa w rynience palnikowej
- Termostat (brak płomieni, brak paliwa – automatyczne przerwanie
- działania w przypadku przegrzania)
- Automatyczne przerwanie działania po 8 godzinach ciągłego 		
działania
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy
- Automatyczne zatrzymanie działania przy otwarciu wlotu zbiornika

Quadra Inside Automatic I SL

Quadra Inside Automatic SL I und II
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PALNIK
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Quadra Inside Automatic II SL

QUADRA INSIDE AUTOMATIC I SL
Wykonanie
Materiał

(500 mm)

Wykonanie ze szczotkowanej stali szlachetnej
lub malowanie proszkowe na czarno
Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

13 kg

Typ palnika

Palnik knotowy

Wielkość wypełnienia

2 x 5-litrowe kanistry (nie w pakiecie)

Minimalna kubatura

84 m3

pomieszczenia
Czas spalania

Automatyczne przerwanie działania po 8
godzinach

QUADRA INSIDE AUTOMATIC II SL
Wykonanie
Materiał

Wykonanie ze szczotkowanej stali szlachetnej
lub malowanie proszkowe na czarno
Stal zwykła, stal szlachetna i szkło
SCHOTT ROBAX®

Masa

20 kg

Typ palnika

Palnik knotowy

Wielkość wypełnienia

2 x 5-litrowe kanistry (nie w pakiecie)

Minimalna kubatura

186 m3

pomieszczenia
Czas spalania

www.ebios-fire.com

(1000 mm)

Automatyczne przerwanie działania po 8
godzinach
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PALNIK
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Fascynujący spektakl płomieni, zaawansowana technologia na najwyższym poziomie.
Quadra Inside Automatic II SL

Wyjątkowa atmosfera, tylko dla Ciebie.
Quadra Inside Automatic II SL
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422 9441-0
Fax +49 5422 9441-14
info@ebios-fire.com
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