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CND 100
CONVECTOREN PRODUCTNR.: 234814

TOEPASSING: Wandhangende warmtestralingsconvector als efficiënte

tussenseizoenverwarming en voor extra warmtebehoefte in de woonkamer,

de badkamer, de gang of de werkplaats. De twee geïntegreerde

verwarmingssystemen voor warmtestraling en convectie zorgen voor een

aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegant en puristisch design

past in iedere moderne omgeving.

UITVOERING/COMFORT: Design verwarmingselementen met twee

verwarmingssystemen en nauwkeurige, elektronische regeling met

intelligente energiebesparingsfuncties. Het toestel schakelt automatisch

naar de vorstbescherming bij een geopend raam. De bewegingsmelder

herkent wanneer er niemand meer in de kamer is en laat de ingestelde

kamertemperatuur automatisch dalen. De weektimer biedt drie vooraf

geïnstalleerde tijdprogramma's, die u individueel aan uw behoeften aanpast.

INSTALLATIE/SERVICE: Gemakkelijke en stevige wandmontage door één persoon.

Het toestel wordt vast aangesloten met een aansluitkabel. Onderhoudsvrij.

VEILIGHEID: geïntegreerde veiligheidstemperatuurbegrenzer en aan-/

uitschakelaar op alle polen.

De belangrijkste kenmerken

Modern en hoogwaardig design

2 verwarmingssystemen voor warmtestraling en convectie in één toestel

Elektronische regeling met display

Intelligente energiebesparingsfuncties

Weektimer afzonderlijk programmeerbaar

Automatische verlaging van de ingestelde nominale temperatuur bij geopend
raam of ongebruikte ruimten

Verbruiksindicator
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Bedieningselement van bovenaf afleesbaar

Vaste aansluiting met Pilot-kabel
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Type CND 75 CND 100 CND 150

Bestelnr. 234813 234814 234815

Elektrische gegevens

Aansluitvermogen 0,75 kW 1 kW 1,5 kW

Afmetingen

Hoogte 504 mm 504 mm 504 mm

Breedte 675 mm 790 mm 1010 mm

Diepte 120 mm 120 mm 120 mm

Uitvoeringen

Vorstbeschermstand 7 °C 7 °C 7 °C

Uitvoering Wandtoestel Wandtoestel Wandtoestel

Beschermingsgraad (IP) IP24 IP24 IP24
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Type CND 200

Bestelnr. 234816

Elektrische gegevens

Aansluitvermogen 2 kW

Afmetingen

Hoogte 504 mm

Breedte 1240 mm

Diepte 120 mm

Uitvoeringen

Vorstbeschermstand 7 °C

Uitvoering Wandtoestel

Beschermingsgraad (IP) IP24
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot

17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


