
VISTA FRONTALE
SCALA 1:20

VISTA FIANCO SX
SCALA 1:20

VISTA POSTERIORE
SCALA 1:20

VISTA SUPERIORE
SCALA 1:20

VISTA ISOMETRICA - SCALA 1:10

NOTE PER LA NORMALIZZAZIONE:

- Quote SEMPRE in ALTO e a DESTRA

- QUOTARE SEMPRE IL "FUORI TUTTO"
poi eventuali "sottoingombri"

- Ricordarsi di rendere visibile
le linee nascoste del vetro (se presente)

- Quotatura "assiale" per viste posteriori

- Compattare le viste ortogonali il più possibile
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Pop

CODE BESCHRIJVING

VERBRUIK
PER UUR

MIN-MAX (Kg/
u)

VERMOGEN
(MAX EN

NOMINAAL)
(kW)

GEWICHT (kg)

ROOKGAS
AFVOER

DIAMETER
(mm)

PRIJS €
incl. BTW

Pop pellet kachel body 0,7 – 1,85*
3,4 – 9,0*
3,0 – 8,1*

121* 80 € 3.267,00

Behuizing
CODE BESCHRIJVING CODE BESCHRIJVING

POPBIAN Kachel Pop in wit staal POPGRIG Kachel Pop in zwart staal

Optioneel:
70013584 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

Biomassawarmte.nl
Rhijnsburglaan 6         8181 XV  Heerde

Telefoonnr. 0578 693543 /06 19978745                            Email: info@biomassawarmte.nl

Luchtdichte  pelletkachel  ,17  kg  pelletreservoir,
veiligheidsthermostaat, afstandsbediening, nieuw design LCD digitaal
bedieningspaneel,  wekelijks  programmeerbare  thermostaat  met  drie
eenvoudig  in  te  stellen  onafhankelijke  dagelijkse  programma’s,
mechanische  veiligheids  drukschakelaar,  zware  gietijzeren  brede
brander, gietijzeren bovenkant, aslade, verwijderbare deurhendel, haak
voor deurhendel, overdrukventiel, houten voet, centrale rookgasafvoer
aan de achterzijde van de kachel.

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
THERMOCORE: de vertikale warmtewisselaar en het grote aantal
wissel  elementen  vormen  het  Thermocore®  system.  Dit  systeem
verhoogt  het  uitwisselingsoppervlak  en  verbetert  de  thermische
efficiëntie.
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 
eenvoudige en intuïtieve grafische berichten

Indicatieve gegevens in afwachting van goedkeuring
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