Connect

Elda hållbart och enkelt.
Få mer tid för varandra.
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Smart. Enkel.
Uppkopplad.
Med Contura Connect 556 tar vi kaminen in i en ny digital era, som en del av det
intelligenta, hållbara hemmet. Contura Connect 556 är lika banbrytande innovativ
som den är enkel att använda. Den reglerar automatiskt tilluften till kaminen, för
en optimerad, renare och mer effektiv förbränning med minskade utsläpp. Med den
tillhörande appen får du full kontroll och överblick över din eldning. Kaminen hjälper till
och ökar luftflödet vid upptändning och ilägg, något som gör det enklare att elda och
ger er mer tid att umgås tillsammans.

Contura Connect 556 är en del av 500 Style-serien, Europas mest populära och
uppskattade kaminserie. Med ett kompakt format och ett tidlöst, elegant formspråk som
både lyfter och smälter in i hemmets design.
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Contura Connect 556, Svart
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Appen

Kaminen kommer
närmare
Låt din kamin bli hemmets hjärta – och hjärna! Contura Connect
556 styrs av appen, som du alltid kan bära med dig. Med den kan
du enkelt ställa in vilken önskad värmeeffekt du vill att kaminen
ska hålla. Du hittar den perfekta mystemperaturen för allt från
svala sommarkvällar till krispiga midvinterdagar.

Appen är lättöverskådlig och användarvänlig, med flera smarta
funktioner och dessutom möjligheten att övervaka och följa hur
mycket värmeenergi kaminen tillför huset. Perfekt för dig som vill
optimera ditt energieffektiva, hållbara hem.
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• Enklare upptändning och eldning
Kaminen ökar lufttillförseln för att skapa drag och ”boosta” 		
elden, både vid upptändning och ilägg. Att starta och 			
underhålla en eld har aldrig varit enklare.
• Automatisk värmereglering
Med hjälp av temperaturmätare för både kamin- och 			
rumstemperatur, samt en lambdasond som mäter syremängd 		
vid förbränning, kan Contura Connect 556 styra luftflödet och 		
reglera värmen i kaminen. Regleringen kan ske både manuellt och 		
automatiskt.

• Överhettningsskydd
En automatisk överhettningsfunktion sänker temperaturen i kaminen
och skickar en notis om hur du kan förändra din eldning för att 		
undvika att överhettning sker.
Information finns i appen om hur du ska elda för att inte få för hög
temperatur i kaminen.
• Följ och optimera din eldning
I appen presenteras statistik och data kring hur du eldar över tid, 		
och hur mycket värmeenergi du tillför hemmet. Det är ett värdefullt
verktyg för dig som vill optimera och ha kontroll över värmen i ditt
hem, så att ingen energi går till spillo.

• Renare, vackrare eld
Genom att Contura Connect 556 reglerar luftflödet, skapas inte 		
bara en renare och mer hållbar eldning med minskade 			
utsläpp, utan också en vackrare eld med mjukare lågor.
• Notiser och påminnelser
Contura Connect 556 kan skicka notiser till din telefon när det är 		
dags att lägga i ny ved. Du kan få information om hur stor 			
vedmängd som behövs och när det är dags att tömma 			
asklådan.
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Alltid
uppdaterad.

Ny rund rygg
och ny topp med
uppdaterad design
på luftgaller

Med Contura Connect 556 har du alltid kaminen nära, även när du
inte är hemma. Appen är uppkopplad till molnet och du får löpande
mjukvaruuppdateringar.

Batteri-backup
vid strömavbrott

Nytt roster inuti
kaminen

För att vara förberedd för de ruggiga dagarna när du behöver lite extra
mys, innehåller appen en vädertjänst som kan ge dig en notis om när
det blir kallt i ditt område.
Appen är baserad på samma system som NIBEs produkter, vilket gör
att du kan styra både NIBEs värme- och inomhusklimatprodukter och
din Conturakamin med samma app.

Lysdiod för
kommunikation
mellan kamin och
användare
Levereras alltid
med nedre lucka
monterad

En del av Europas populäraste kaminserie
Contura 500 Style är Europas mest sålda och uppskattade kaminserie
– av en anledning. De rena linjerna och det kompakta formatet ger ett
modernt uttryck som smälter in i varje hem. Contura Connect 556 är
ett självklart val för dig som uppskattar en snygg, stilren och innovativ
kamin som gör det lätt att mysa. Det enda som påminner om kaminens
högteknologiska inre är en diskret lysdiod framtill på kaminen.
Contura Connect 556 finns tillgänglig i färgerna svart och vitt. Den
har flera uppdateringar jämfört med den traditionella Contura 556.
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Contura Connect 556
på insidan.
Eld behöver syre – i rätt mängd. Contura Connect 556 reglerar med hjälp av tre
motordrivna spjäll hur mycket syre som tillförs elden. Du ställer in den önskade
värmeeffekten direkt i appen, kaminen sköter resten.
Contura Connect 556 tillför extra luft vid upptändning och ilägg. Därför kan du också
tända kaminen med stängd lucka. Den optimerade förbränningen innebär att Contura
Connect 556 är skonsam för miljön och har en renare eld än en ”traditionell” kamin.
Contura Connect 556 ska matas med luft direkt utifrån, och påverkar på så sätt inte
husets ventilation.
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Contura Connect 556
Höjd (mm)

1071

Bredd (mm)

495

Djup (mm)

495

Nettovikt (kg)

106

Maximal vedlängd (cm)
Maximal uppvärmningsyta (m²)
Effekt (kW)
Verkningsgrad (%)
Energiklass

33
150
5
83
HK
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SE 539544
Produktion: Contura Marknadskommunikation
Tryck: Trydells

Välkommen hem
till värmen.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Upptäck myset
med Contura.
Läs mer om våra kaminer på contura.eu
NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tel. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

