BellaVista™ Square

Pelletkachel met automatische PELLETPOWER® gepatenteerde brander. De PELLETPOWER®
technologie houdt de efficiëntie van de verbranding hoog en stabiel gedurende langere perioden van
gebruik, en zorgt voor lagere verbruiks- en onderhoudskosten. Thermocore buis warmtewisselaar, met
de innovatieve en gepatenteerde v-vorm, ruit met 270° vuurzicht, schuifrails om de deur te openen, 25 kg
pelletreservoir, warmhoudplaat in hygiënisch en eenvoudig te reinigen glas, as verzamelbasis in glas.
Veiligheidsthermostaat, afstandsbediening, LCD digitaal bedieningspaneel, wekelijks programmeerbare
thermostaat met drie onafhankelijke dagelijkse programma’s die eenvoudig kunnen worden ingesteld,
mechanische drukschakelaar voor de veiligheid, verwijderbare deurhendel, overdrukventiel,
rookgasafvoer aan de bovenzijde.
PELLETPOWER®: automatisch reinigingssysteem van de brander, as wordt naar de zijkanten
verplaatst, waar het in de brede aslade valt. Het systeem werkt continu zonder uit te schakelen.
THERMOCORE: de vertikale warmtewisselaar en het grote aantal wissel elementen vormen het
Thermocore® system. Dit systeem verhoogt het uitwisselingsoppervlak en verbetert de thermische
efficiëntie.
36 DECIBEL: onze produkten produceren slechts 36 decibel geluid bij minimaal gebruik
THERMOSILENT: ventilatie en vermogen zijn onafhankelijk in te stellen. Het is mogelijk om de
ventilatie op minimaal in te stellen en het vermogen op maximaal.
4 JAAR: externe ruimteventilator heeft 4 jaar garantie doordat deze hermetisch is afgesloten van stof
(met Airbox3)
XXL: de vertikale warmtewisselaar en het grote aantal wissel elementen vormen het Thermocore®
system. Dit systeem verhoogt het uitwisselingsoppervlak en verbetert de thermische efficiëntie.
EASY CLEANING: : de brede aslade en de meest gangbare inspectiepunten maken onderhoud
eenvoudiger en houden de efficiëntie op het hoogste niveau.
SMARTINFO: het vernieuwde design LCD display is verbetert met meer directe opties.
AIR FILTER: warmelucht filtersysteem; het filter is eenvoudig te controleren en te reinigen. Met
Airbox3
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BellaVista square Pellet kachel
Silent

0,8 – 2,2

3,9 – 10,5
3,3 – 9,0

180

100

5.525,00

BellaVista square Pellet kachel Plus

0,9 – 2,6

4,4 – 12,4
3,9 – 10,7

185

100

5.969,00

CODE

BESCHRIJVING

BELLAVISTAS
BELLAVISTAS
+ 70023099

Optioneel:
70023169
70023099
70013584

Decoratieve stenen in leisteen zwart of wit (art.nr. 70023170)

25,00

Airbox3: multi ruimte -ventilatie systeem uitgerust met een thermostaat met een totale luchtstroom van 390m3/u,
Minimaal geluid in bedrijf 36 dB,
4 standen afstandsbediening, eenvoudig te reinigen stalen filter, Uitgerust met airbox3, geventileerd en luchtdoorlatend.

445,00

Thermocomfort: witte afstandsbediening met kamerthermostaat, breed LCD bedieningspaneel, achtergrondverlichting,
met energiebesparende technologie, modern en slim ontwerp (sier patent nr. 00438022001), eenvoudige toegang tot het
menu en eenvoudig gebruik met slechts 4 knoppen, handmatige instellingen (MANUAL) of automatisch met vermogen en
ventilatie modulatie (AUTO 5, AUTO 3, ECONOMY), oplaadbare batterij inclusief snoer, muursteun, hoog en compact.

232,00

