
 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ 

ELEKTROMOS KANDALLÓKRÓL 
 

1.Használhatom-e a ClassicFlame kandallómat 

anélkül, hogy fűtene? 

Igen, a távirányító segítségével ellehet indítani/megállítani a fűtés 

funkciót. Hasonlóan ellehet indítani/megállítani a fűtést a vezérlő 

panelről is. 

 

2. Mennyibe kerül, a fűtés egy elektromos kandallóval, 

és milyen hatással lesz majd ez a villanyszámlára ? 

Az elektromos tűztér fűtés és láng hatás dizájn funkciója egymástól 

különállóan is használható és be/ki kapcsolható. 

Ha be van kapcsolva, és nem bocsát ki hőt, fogyasztása 

mindössze 11W (5-ször kevesebb, mint egy hagyományos egőjé).  

Például, ha egy elektromos kandallót működésben hagyunk, fűtés 

funkció nélkül 30 napig, 24 órán át folyamatosan, az elektromos 

áram számla 329 forinttal lenne több. 



Amennyiben az elektromos kandalló fűtés funkcióját is bekapcsolja 

(a vezérlőpanelről vagy a távirányítóról), fogyasztása 1600-1900W 

lesz ( egy átlagos fűtőberendezéshez hasonlóan). 

3. A ClassicFlame kandallók üzemeltetéséhez 

szükség van valamilyen -féle üzemanyagra? 

Nem, a ClassicFlame kandallók elektromosak. Csupán a 

konnektorhoz kell csatlakoztatni és már működő képes. 

4. Ha egyszer a kandallót beszerelték, 

elmozdítható onnan? 

Igen, az összeszerelés után, a ClassicFlame kandallók stabilak, 

ami által könnyedén elmozdíthatóak. 

5. Hány négyzetméteres szobát képes 

felmelegíteni a ClassicFlame elektromos 

kandalló? 

Normális esetben, a ClassicFlame elektromos kandalló egy 37m2 

-es területet képes lefedni és felmelegíteni. A pontos 

felmelegítendő terület meghatározása függ a külső hőmérséklettől 

és az épület szigetelésétől. A maximális teljesítmény érdekében az 

elektromos tűzteret egy zárt helyen vagy irodában ajánlott 

használni. 

6. Használhatom-e a ClassicFlame elektromos 

kandalló elsődleges fűtés forrásnak? 

A ClassicFlame elektromos kandallók elsősorban az ön 

lakhelyének megszépítésének tesz eleget, nem pedig a fűtés 



forrás ként. A melegítés funkció célja gyakorlatilag központi fűtés 

kiterjesztését szolgálja, amely akkor a leghatásosabb ha az zonális 

fűtésre használják (egyetlen helyiségben). 

7. Hogyan működik az elektromos kandalló 

hőszabályozója? 

A hőszabályozó funkció teszi lehetővé, hogy a szobába a kívánt 

hőmérséklet legyen. Amikor a hőmérséklet elérte a megfelelő 

szintet, a fűtés automatikusan leáll, és újra elindul amikor 

szükséges, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet. 

8. Hogyan változtatom meg a hőmérséklet 

jelzését Fahrenheitről vagy Celsiusról? 

Tartsa nyomva az indítás gombot a vezérlő pannón 4 másodpercig. 

9. Hogyan kapom meg, a rendelést követően a 

ClassicFlame elektromos kandallót? 

A kandalló két különálló dobozban érkezik. Az egyik dobozban a 

faburkolat, míg a másokban az elektromos tűztér található. 

10. ClassicFlame kandallók bocsátanák ki gőzt 

vagy gázok? 

Nem, a mi kandallók nem bocsátanak ki füstöt, CO2, gázokat vagy 

egyéb szennyező anyagok . 

11. Az elülső üveg felmelegszik? 

Nem, az elülső üveg hőmérséklete alacsony marad, úgyhogy nem 

jelent veszélyt. 



12. Az elektromos kandallóknak szükség van 

szellőzésre vagy kéményre? 

Nem, kandallóinknak nincs szüksége semmilyen specifikus 

installációra. Nem képződik láng, piszok vagy füst. 

13. Hogyan indítom el/állítom el az elektromos 

kandallót? 

A legtöbb ClassicFlame elektromos kandallóhoz jár távirányító ami 

lehetővé teszi az elindítását/leállítását a kandallónak. 

Hasonlóképpen a kandalló vezérlő pannója is helyt add ezen 

funkcióknak. 

14. Hogyan kell karbantartani egy ClassicFlame 

elektromos kandallót? 

A ClassicFlame elektromos kandallóknak nincs szüksége 

karbantartásra, az egyedüli karbantartó tevékenység amelyet el 

kell végeznünk az a por letörlése. 

15. Miből készül a ClassicFlame elektromos 

kandalló? 

A ClassicFlame elektromos kandalló tűztere fémből, a farönkök 

pedig egy különleges műanyag és üvegszál anyagból készülnek. 

 


