
T E R M AT E C H  B I O P E I S E R
UENDELIGE DESIGNMULIGHETER

Ulike ønsker
Individuelle løsninger
Skorsteinsfrie ildsteder åpner helt nye muligheter for at 
alle kan nyte ildens fengslende magi og varme. Uansett 
om det er til huset, leiligheten eller hytten, skaper 
biopeisen vår den rette atmosfæren og kosen – trygt og 
miljøvennlig.

Siden de verken er plasskrevende eller skal kobles til en 
skorstein, kan de stort sett plasseres overalt i boligen.

Mulighetene er uendelige. Alle typer design, innredning 
og innbygging er mulig.
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HVA ER EN 
BIOPEIS?

I motsetning til vanlige peiser og vedovner brenner en biopeis ved 
hjelp av bioetanol. 
Vår bioetanol fremstilles utelukkende av naturlige vegetabilske 
restavlinger, er nesten 100 % rentbrennende og avgir ved 
forbrenning verken røyk, aske, sot eller partikler.
De eneste restproduktene er litt vann, varme og en ubetydelig 
mengde karbondioksid. Derfor skal ikke en biopeis kobles til 
en skorstein, noe som gjør den til et godt alternativ til vanlige 
vedovner. 
Biopeisen har dermed den fordelen at den kan plasseres stort 
sett overalt i boligen, hvor man ønsker å skape en koselig og varm 
atmosfære. Om det er som peis, romdeler eller som frittstående 
ildsted, er i prinsippet likegyldig.

En biopeis er ikke spesielt plasskrevende. Det er derfor mulig å 
installere den i ethvert tenkelig rom og i alle tenkelige situasjoner.
Alt etter brennerens størrelse og effekt, vil den avgi en behagelig 
varme til boligen. Det eneste kravet er at den får nødvendig 
mengde luft til forbrenningen, og at den tilpasses rommets 
størrelse.

Enkel installasjon 
En biopeis kan enten stå fritt eller bygges inn i en vegg. Uansett 
om du vil ha den inn i et nytt eller eksisterende bygg, vil det i de 
fleste tilfeller kunne la seg gjøre å skape akkurat det uttrykket og 
designet som passer til nettopp din bolig og smak – uansett om 
det er til hus, leilighet eller et helt annet sted – det er kun fanta
sien som setter grenser.

Det kreves ingen godkjenninger eller autorisasjoner for å montere 
en biopeis. Det viktigste er å overholde de anviste sikkerhets
avstandene til brennbart materiale.
Hvis du er flink med hendene, kan du installere den selv eller 
overlate hele arbeidet til en av våre forhandlere.

“6 i 1”-innsats her vist som tunnelpeis
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En biopeis til innbygging består 
vanligvis av tre elementer
• 1 innramming
• 1 innsats
• 1 brenner

BRENNER

INNRAMMING

INNSATS

Innsatsen monteres i en innramning som er fremstilt av et ikkebrennbart 
materiale – som kalsiumsilikat, teglstein, lett eller gassbetong. Designet og 
utformingen av innrammingen avgjør du: Romdeler med innebygd bok 
eller vinreol? Tradisjonell peis eller en tunnelpeis med åpning på begge 
sider? Mulighetene er uendelige.

Når innrammingen er bygd opp, kan den males, pusses eller bekles med alle 
tenkelige overflater. Spør din forhandler om råd.

INNRAMMING
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“6 i 1”-innsats her vist som tunnelpeis

Til våre brennere har vi utviklet en smart “6 i 1”innsats. Innsatsen er utført i pulverlakkert 
6 mm stål, og gir det helt rette og eksklusive “peisutseendet”. Med “6 i 1”innsatsen er det 
mulig å lage 6 forskjellige oppstillinger. Innsatspakken inneholder alle delene som kreves 
for å lage alle 6 oppstillinger – enkelt og greit. I tillegg kan du velge en glasspakke som 

inneholder to korte og to lange dekorasjonsglass, som gir en eksklusiv innramming av ilden, 
samt smarte magnetiske glassklipsholdere som kan plasseres slik du vil. 

INNSATS

2 flammehøjder   Ingen skorsten Intelligent påfyldningssystem 

1-sidet Tunnel2-sidet venstre Romdeler3-sidet Mod væg Fritstående2-sidet høyre

“6 i 1”-innsats 70
”6 i 1”-innsats 99
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BRENNER
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“6 i 1”-innsats her vist som 2-sidet med åpning til venstre

Vi tilbyr 2 typer biobrennere – de manuelle (Bio) og de automatiske (BioTronic).

De manuelle brennerne (Bio 70 og 99) kjennetegnes ved:
• Den keramiske innerkjernen absorberer bioetanolen.

• Innebygd sikkerhet – påfylling er bare mulig når brenneren er avslått.

• Stabil og økonomisk forbrenning.

• Manuell opptenning.

• Manuell påfylling.

• To størrelser.

• Fremstilt i rustfritt stål.

De automatiske brennerne (BioTronic 70 og 99) kjennetegnes ved:
• Forbrenning med BEVteknologi (Burning Ethanol Vapours). Det vil si at bioetanolen forvarmes 

før den når forbrenningsrøret, slik at blandingen mellom oksygen og bioetanol blir optimalt. 
Dermed oppnås en bedre utnyttelse og renere forbrenning av bioetanolen.

• Forbrenningen overvåkes og styres konstant av fi re sikkerhetssensorer.

• Opptenningen skjer ved hjelp av en glødeplugg som betjenes via fjernkontrollen eller 
kontrollpanelet.

• Flammehøyden kan reguleres via fjernkontrollen eller kontrollpanelet (to trinn).

• Fjernkontroll inkluderet.

• Påfylling skjer via en patentert elektronisk pumpe og er 
kontrollert 

• av sikkerhetssensorer – dvs. uten risiko for overfylling og søl.

• Ingen forbindelse mellom selve bioetanoltanken og fl ammen.

• 100 % sikker ved påfylling, antenning og bruk.

• To størrelser.
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Designet og utformingen av BioTronic sikrer en jevn og 
ensartet fl amme gjennom hele forbrennings prosessen. 
For å garantere den høyeste grad av sikkerhet og komfort 
er BioTronic utstyrt med ikke mindre enn fi re sensorer. 
Disse sensorene er koblet rett til mikro prosessoren, og 
det garanterer at enhver uregelmessig het i bruken blir 
oppdaget umiddelbart.
  
BioTronic er derfor et helautomatisk produkt som garan
terer høyest mulig komfort og sikkerhet. Vår teknologi gir 

full kontroll over et miljøvennlig, rent og vakkert ildsted 
uten skorstein.

For enkel og intuitiv betjening er BioTronic utstyrt med 
et enkelt kommunikasjonspanel som er skjult under en 
vippeklaff. Med et enkelt trykk slås fl ammehøyden på 
og justeres mellom standard og økomodus. Alternativt 
kan du bruke fjernkontrollen.

Enklere blir det ikke.

SIKKERHET – FIRE OVERVÅKNINGSSENSORER

Det intelligente påfyllingssystemet gjør påfyllingen enkel 
og effektiv, og uten muligheter for menneskelige feil. Den 
spesialutviklede drivstoffpumpen som er inkludert, kom
muniserer direkte med mikroprosessoren via strømkabelen. 
Pumpens slange kobles rett til tanken med en klikkekob
ling 

Dermed minimeres risikoen for søl og overfylling av driv
stofftanken. Dette gjør BioTronic til det tryggeste valget.

INTELLIGENT 
PÅFYLLINGSSYSTEM

PUMPEMOTOR

PUMPE

SILIKONSLANGE

STRØMLEDNING

STRØMKONTAKT

BIOETANOLBEHOLDER

• INGEN SKORSTEIN

• ENKEL OG SIKKER I BRUK

• PATENTERT BEV-TEKNOLOGI

• AUTOMATISK PÅFYLLINGS -
 PUMPE ER INKLUDERT

• INGEN ASKE, RØYK ELLER LUKT

• BIOETANOL – MILJØVENNLIG

• ENKEL Å INSTALLERE

• UENDELIGE INNREDNINGS -
 MULIGHETER

• FJERNKONTROLL

• 2 FLAMMEHØYDER

BIOTRONIC 70 OG BIOTRONIC 99

1: Drivstofftank med nivåsensor

2: Drivstoffpumpe

3: Mikroprosessor

4: Bioetanol forvarmer/forstøver

5: Forbrenningsrør

BIOTRONIC 70 OG 99
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Den reneste forbrenningen
Ingen røyk, aske, sot eller ubehagelig lukt 
under forbrenningsprosessen. De eneste 
biproduktene ved forbrenningen er: varme, 
vanndamp og ubetydelige mengder CO2. 

Frigitt CO2 opptas av plantene igjen ved 
vekst, og bioetanol er dermed et CO2nøytralt 
drivstoff.

Vakre, naturlige flammer
Nyt den magiske atmosfæren skapt av flak
kende gule flammer uten blålige og kunstige 
refleksjoner.

Ingen skorstein
Siden forbrenningen ikke avgir noen nevne
verdige restprodukter eller røyk, er det derfor 
ikke nødvendig med skorstein.

BIOETANOL
En biopeis bruker bioetanol til forbrenningen. Med vår bioetanol oppnår du vakre, naturlige, gylne 
flammer. Vår bioetanol fremstilles 100 % av naturlige vegetabilske restavlinger.

Når etanolen avbrennes, utvikles det verken sot, røyk eller aske, og dens innvirkning på det na
turlige miljøet er helt nøytral. Vår bioetanol er av høyeste kvalitet, og det anbefales å kun bruke 
denne typen etanol i våre brennere, siden andre lavkvalitetsprodukter kan ha en skadelig innvirk
ning (se garantibestemmelsene).

Andre typer bioetanol kan forårsake lukt og i verste fall skade brenneren. Det er viktig at det ikke 
finnes andre tilsetningsstoffer i bioetanolen, som duftstoffer og aromaer.

Den patenterte BEV Technology™ og vår 
intelligente BioTronicbrenner er et av de 
mest avanserte produktene på markedet. Den 
avanserte mikroprosessoren overvåker og 
kontrollerer forbrenningen, og i kombinasjon 
med utformingen av selve brenneren gir den 
en effektiv og sikker funksjon.

Denne banebrytende teknologien fører til en 
svært ren, sikker og effektiv forbrenning og 
bringer dermed BioTronic opp på et helt nytt 
nivå uten uønskede biprodukter som røyk, lukt, 
sot og aske.

BEV TECHNOLOGY ™ (BURNING ETHANOL VAPOURS)
– DEN MEST AVANSERTE TEKNOLOGIEN

BEV
BURNING
ETHANOL
VAPOURS
TECHNOLOGY

“6 i 1”-innsats her vist som romdeler
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FJERNKONTROLL 
INKLUDERT

226mm

260mm

FORHANDLER

FJERNKONTROLL
INKLUDERT

BIOTRONIC 70
maks. 4,4 kW

1,9 L

maks. 4,5 timer på økomodus

12,3 kg.

230 V

min. 44 m3

Varmeytelse

Tankinnhold

Brennetid

Vekt

Strøm

Romstørrelse

OVERFLATE
Slipt, rustfritt stål

OVERFLATE
Slipt, rustfritt stål

BIO 70
maks. 5,0 kW

3 L

4 timer 

19,5 kg.

min. 44 m3

Varmeytelse

Tankinnhold

Brennetid

Vekt

Romstørrelse

BIO 99
maks. 7,0 kW

4 L

4,5 timer 

30 kg.

min. 70 m3

Varmeytelse

Tankinnhold

Brennetid

Vekt

Romstørrelse

BIOTRONIC 70 OG 99 (AUTOMATISKE BRENNERE)

BIO 70 OG 99 (MANUELLE BRENNERE)

BIOTRONIC 99
maks. 7,0 kW

5,5 L

maks. 10 timer på økomodus 

27,5 kg.

230 V

min. 70 m3

Varmeytelse

Tankinnhold

Brennetid

Vekt

Strøm

Romstørrelse

256mm

290mm

85
m

m

1006mm
972mm710mm

676mm

maks. 10 timer på økomodus 

800mm

250mm

280mm

22
0m

m

OVERFLATE
Svart pulverlakk

TEKNISK GLASS

930mm990mm

maks. 4,5 timer på økomodus

214mm

14
5m

m

OVERFLATE
Svart pulverlakk

TEKNISK GLASS
500mm

654mm700mm

245mm
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m

m

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 e
nd

rin
ge

r o
g 

tr
yk

kf
ei

l. 
La

yo
ut

 o
g 

gr
afi

 s
k 

pr
od

uk
sj

on
: G

ra
ph

ic
H

ou
se

.d
k.

 

2 fl ammehøyder2 flammehøjder   Ingen skorsten Intelligent påfyldningssystem 

1 sidet Tunnel2 sidet Rumdeler3 sidet Mod væg Fritstående

Intelligent påfyllingssystem
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Intelligent påfyllingssystem
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