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HVORFOR EN ECOTECK EL-PEJS ?
En elektrisk pejs er først og fremmest en flot installation, som spreder hygge med en dejlig
fornemmelse af levende flammer. Den kan give en hyggelig atmosfære i ethvert rum i dit
hjem, uanset om det er i din stue, dit soveværelse eller et andet sted.
Flammerne er skabt optisk og kræver ikke nogen skorsten eller nogen sikkerhedsafstand,
som vi kender fra brændeovne mfl. Varmen fra pejsen kommer fra den indbyggede
varmeblæser.
En elektrisk pejs kan derfor anvendes både dekorativt, og som en stabil varmekilde.
El-pejs kontra traditionel indbygnings pejs
Installation af en Ecoteck El-pejs giver en kæmpe kontant besparelse kontra traditionelle
indbyggede pejse. Installationen kan foretages på kort tid og kræver ikke udgifter til skorsten.
Drifts fordele
Ingen afhentning af gasflasker, og derfor ingen grimme og uhandy gasflasker stående.
Du slipper for påfyldning af brænde og rengøring derefter.
Du løber ikke tør for hygge, i det mest romantiske øjeblik.
Ingen udgifter til skorstensfejer eller serviceeftersyn.
Hyggen kan forsætter selvom huset er opvarmet af bla. gulvvarme, eller sommerens varme,
idet flammerne kan være synlige uden varmeafgivelse
Økonomi
Selvom kW-prisen er lidt højere med El, er virkningsgrad 100%.
Du sparer udgifter til skorstensfejer og serviceeftersyn.
Ingen transportudgifter til afhentning af gasflasker eller brænde.
Installation og drift forskellen er ofte så stor, at udgiften til opvarmning vil opleves som
"gratis" i mange år
Hvad venter du på?
Ecoteck har et team, der gerne rådgiver dig omkring opvarmning.
Kontakt Ecoteck på info@ecoteck.dk eller tlf. 96464146
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Ecotecks elektriske pejse spreder en hyggelig atmosfære og
hyggelig, god og godt varme i hver stue på grund af deres
atmosfæriske flammeeffekt - HELT uden skorsten!
Materialer i høj kvalitet, præcist udførelse og energi effektiv
LED-teknologi skaber et designobjekt til de højeste
levestandarder - progressivt og tidløst.
Ecoteck elektriske pejse er velegnet til alle, der ønsker den
hyggelige atmosfære i en pejs til træ eller træpiller, men ikke
kan eller ikke ønsker at installere den - for eksempel på grund
af begrænsede muligheder i lejeboliger eller boligblokke.
Men også i offentlige områder som hoteller eller barer viser de
elektriske ildsteder fra Ecoteck deres fordele:

• Ingen emissioner
• Ingen skorsten kræves
• Klar til at tilslutte, plug and heat
• Hyggelig atmosfære, også om
sommeren

Anvendelsesområderne er næsten ubegrænsede, hvad enten det
er i opholdsrummet, i soveværelset eller også i badeværelset, en
bar eller en restaurant: et enkel 230 V-stik er tilstrækkelig til
installation. Den elektriske pejs kan installeres inden for få
minutter og styres derefter bekvemt med fjernbetjening.
Takket være den energieffektive LED-teknologi er
energiforbruget meget lavt. I flammetilstand uden opvarmning,
er elektricitetsforbruget for Feel the flame nr. 1 kun omkring 20
watt.
Takket være varmeeffekten, der kan tændes, giver de elektriske
kaminer fra Ecoteck en behagelig varme.
Især i bygninger, der er udstyret med gulvvarme og derfor ikke
tillader en spontan stigning i stuetemperatur, er de elektriske
kaminer ideel som supplement.

• Forskellige farver
• Glødelag af keramiske brændestykker
• Strømforbrug på 20 W i flammetilstand
• Omskiftelig varmekraft (1 eller 2 kW)
• Integreret termostat og sleep timer
• Klar til at tilslutte, plug and play
• Swarovski® krystaller - specialudgave • Også velegnet til væginstallation

feel the flame® No.1

Sort

Grå

Orange

Hvid

Klassisk

Sort

Swarovski® Krystal - special edition -

feel the flame® No.1 Hvid

• Valg af LED-farver på glødelaget
• Touchdisplay inkl. fjernbetjening
• Stærk flammeeffekt
• Omskiftelig varmekraft op til ca. 2 kW
• 20 W strømforbrug ved drift uden opvarmning
• Intelligent kontrol af varmekraften
• Økonomisk drift og varmeforstærkning
• Integreret termostat og sleep timer
• Indretning farver sort / hvid
• Væg-hængt

feel the flame® X Hvid

white

• Valg af LED-farver på glødelaget
• Touchdisplay inkl. Fjernbetjening
• Stærk flammeeffekt
• Omskiftelig varmekraft op til ca. 2 kW
• 20 W strømforbrug ved drift uden opvarmning
• Intelligent kontrol af varmekraften
• Økonomisk drift og varmeforstærkning
• Integreret termostat og sleep timer
• Indretning farver sort / hvid
• Indbygning

feel the flame® X-in Sort

• Lydmodul med realistisk knitrende effekt
• LED-baggrundsbelysning
• Glødelag af glaskrystaller eller småsten
• Omskiftelig varmekraft (0,9 eller 1,7 kW)
• 20 watt strømforbrug uden opvarmning
• Klar til at tilslutte, plug and heat
• Væghængende

feel the flame® iVision Sort

Blå LED-baggrund

Lilla LED-baggrund

Gul LED-baggrund

Grøn LED-baggrund

Blå LED-baggrund - Glas solopgang

Tao Ildsøjle

Teknisk beskrivelse

• Realistisk Ildeffekt gennem innovativ Aqua.fire-teknologi
• Praktisk vandtank muliggør ca. 10-12 timers drift
• Justerbar flammehøjde
• Elegant design i hvidlakeret MDF med 4 delt glas i toppen
• Med radiofjernbetjening for nem betjening
• Enkel og nem plug-in samling
• Strømforbrug <65W på tværs af alle flammetilstande
• Klart designsprog
• Dimensioner: B x H x D = 33 x 129 x 33 cm

Medfølger
- Fordamper V01
- Hvid samlet søjle
- Glassæt med 4 stk
- Fjernbetjening inkl batterier
- Manual
- Handsker
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Design og filosofi

Passion
Wodtke er blevet hædret af internationale juryer i
årtier. Konstant stræben efter stadig mere perfekte,
stadig mere effektive og smukkere produkter med
puristisk design, innovativ teknologi, høj kvalitet og
eksemplarisk bæredygtighed er blevet vores varemærke.
Flere og flere forbrugere anerkender den moderne
appel af disse værdier - og vedtager dem som deres
egne.
„Vi vil skabe varige værdier, ikke bare indstille
tendenser. Hos Wodtke er design altid forbundet
med vores engagement i bæredygtighed. “ Christiane Wodtke
partner

Med al den passion, vi investerer i at designe vores produkter, er det ikke underligt,
at folk forelsker sig i dem - de er et udtryk for en bred vifte af følelser.
Processen
Selvom vi kun hjælper med at skabe en lille del af dit hjem, holder vi vores
produkter efter de højeste designstandarder: Når alt kommer til alt, skal folk ikke
være nødt til at tilpasse sig et design - design skal tilpasse sig menneskelige behov.
Med dette princip i tankerne har de produkter, der er oprettet i vores
designinkubator, altid været resultatet af en løbende proces og intensivt teamwork.
Designere, modelproducenter, metalarbejdere og teknikere - alle sammen
lidenskabelige mennesker - komplementerer hinanden og støtter hinanden med
deres forståelse af tendenser og deres økologiske tilgang. Design skal være nyttigt;
men det skal også være sjovt.
Fuldkommenhed
Vi udvikler produkter, hvis materialitet og puristisk design naturligt afspejler træets
karakter, et miljøvenligt brændstof. Vores produkter opfylder tekniske
specifikationer, juridiske krav, hjælper ofte med at føre internationale standarder og
normer fremad. På trods af deres funktionelle udseende og tekniske elegance
formidler vores produkter livlige følelser og skaber rigelig plads til din egen unikke
opfattelse af sofistikeret levevis. Ligesom Prometheus engang gjorde, elsker vi at
skubbe grænserne for det mulige og det traditionelle - til gavn for mennesker.

Tekniske data

Elektrokamin

feel the flame® No.1 classic

feel the flame No.1® prime

feel the flame® X

feel the flame® X-in

feel the flame® iVision

Tao

Strømforbrug uden varme

20 W

20 W

20 W

20 W

10 W

60 W

Varmekapacitet

900 W / 1800 W

900 W / 1800 W

1800 W

1800 W

900 W / 1700 W

Ingen

Installation

Vægmonteret eller indbygning

Vægmonteret eller indbygning

Vægmonteret

installation

Vægmonteret

Står på jorden

Art.Nr.

ecoel 100 / klassisk sort

ecoel 110 / prime sort ecoel111 / ecoel 210 / Sort
ecoel 211 / Hvid
prime hvid
ecoel 112 / prime orange
ecoel 114 / prime grå
ecoel115 / Swarovski® Elements*
*Tillægspris +50 %

ecoel 220 / Sort
ecoel 221 / Hvid

ecoel 310 / Sort
ecoel 320 / Gylden
solopgang

ecoel 410 / Hvid

Forbindelse

1/N/PE ~ 230V 50Hz

1/N/PE ~ 230V 50Hz

1/N/PE ~ 230V 50Hz

1/N/PE ~ 230V 50Hz

1/N/PE ~ 230V 50Hz

1/N/PE ~ 230V 50Hz

Vægt uden emballage

38,5 kg

40 kg

45 kg

30 kg

12,5 kg

28 kg

Grad af beskyttelse (IP)

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Dimensioner (H x B x D) mm

525 x 1200 x 182

525 x 1200 x 186

459 x 1346 x 181

459 x 1346 x 152

540 x 820 x 155

1290 x 330 x 330

PRIS

14.998,-

15.998,-

16.998,-

14.998,-

7.798,-

16.998,-

Nyd en tur gennem vores produktverden og oplev ild i form.
Bliv inspireret - oplev vores mangfoldighed og kvalitet - teknologi og design.

Ecoteck A/S
Kirkegaardsvej 1C
9500 Hobro
Tlf +45 96464146
Mail: info@ecoteck.dk
www.ecoteck.dk

