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Røykuttak Luftinntak

Inkludert

Built-in WIFI  og“Mind remote” �ernkontroll
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OPTIONAL  

1115580 2.400,-
Kit
Systemet må installerer av autorisert installatør.

49.975,-

812690

812700

Opal hvit 

Sort

Forbrenningskammer i støpejern
Røykuttak Ø 8 cm topp.
Daglig/ukentlig program
Stor  dør med vidt innsyn til flammer
Dobbel dør på forbrenningskammeret
EASY TIMER-funksjon
RELAX-funksjon
(Deaktiverbar varmluftsventilasjon)
 Pelletnivåsensor
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"Mind remote"-fjernkontroll
System The MindBuilt-in WIFI
System Leonardo
VALGFRITT
LTE ADVANCED 4G for fjernstyring
Kit airKare
Røykuttak  bak,
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Open your mind to the domotic heat.T  M

M
T

APP The MindetomeR dniMYALPSID

The Mind er et innovativt systemet som kobler pelletsovnen til hjemmets WiFi-nettverk.  Dette gjør det mulig å benytte ¨
Mind Remote-fjernkontrollen, eller 
APP-en The Mind (med Wi-Fi eller Bluetooth, for smarttelefoner eller nettbrett fra Google Play eller Apple Store), skjerm. 
Velg den perfekte varmeren, gå inn i The Minds verden.

Air oppvarming
Mind Remote og The mind APP

Water  oppvarming
Display og The mind APP 

APP 
THE MIND

ALEXA

GOOGLE
HOME

SERVICE

CHRONO
THERMOSTAT

RELAX

MIND 
REMOTE

DISPLAY
EASYTIMER

T M

EK-CLOUD

TIME 
PROGRAMMER

AIRKARE

SAVE PANNEL

Oversikt over de viktigste funksjonene
▪ airKare system,  utfører en ionisator og ozonisator
▪ WI-FI og Bluetooth, for å fjernstyre oppvarmingen
▪ RELAX-funksjon, for å deaktivere vifte ventilasjonen for 

maksimal stillhet
▪ Tidsprogrammerer, for tilpasset oppvarming
▪ Ventilasjonsjustering, for best mulig komfort
▪ Pelletnivåsensor, varsler om lite pellets i beholderen,

ovnenvil fortsatt fungere i ca 30 minutter etter varsel
▪ Forenklet eller avansert bruk, tilpasset 

brukergrensesnitt slik at alle kan benytte systemet
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Med denne APPEN kan
du styre ditt oppvarmingen
også utenfor hjemmet.
Denne funksjonen er
ideell for hytter og 
fritidsboliger.

Automatisk forbrenningsstyring.

FUNCTION NIGHT: 
Enkel programmering av ovnens tidsinnstillinger og 
oppvarmingstider slik at fyringsøkonomien blir optimal og 
komfortabel. 

FUNCTION RELAX:
Lar deg enkelt slå av varmluftsviften slik at den naturlige 
konveksjonsvarmen fungerer som en ordinær vedovn.

FUNCTION EASY TIMER
Enkel av/på programmering.

De �este av våre modeller har keramisk tennstav som 
sikrer rask og økonomisk opptenning
av ovnen.
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Forbrenningsautomatikk for best mulig økonomi.

Rengjør automatisk brenneren, inkludert rengjøring av 
varmeveksleren
automatisk. For en enklere og mer effektiv forbrenning.

Teknologier *Edilkamin WiFi - AppFire

WIFIAPPFIRE

Automatisk rengjøring av digel.

*Ikke tilgjengelig på alle modeller. 

Kvaliteten på luften vi puster inn i hjemmet er avgjørende, 
men den blir ofte undergravd av virus, bakterier, støv osv.
AirKare-systemet forbedrer kvaliteten på inneluften, hele 
året, selv når ovnen er avskrudd.
airKare utfører en kombinert handling: - ionisatoren 
kvitter seg med luftbårne partikler som støv, pollen og røyk.
- Ozonisatoren bidrar til å redusere virus, bakterier, sopp,
bakterier, mikrober og avskrekker små insekter.
Systemet leveres som standard på enkelte av våre
modeller og som tilleggsutstyr på andre.
Dette fremgår på den enkelte ovn om dette er standard
eller tilleggsutstyr.
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E-S
E-SMART er et innovativt system som lar deg styre ovnen via WIFI

COMFORT KLIMA  
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