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BHE 100 Plus
BADKAMERRADIATOR PRODUCTNR.: 238714

Deze elektrische badkamerradiatoren zorgen het hele jaar efficiënt voor

voldoende warmte op de gewenste locatie. Daarbij overtuigt de mix tussen

aantrekkelijk design en functionaliteit. Het bedieningselement is op de perfecte

hoogte aangebracht, zodat u de temperatuur bijzonder comfortabel kunt regelen.

Dankzij de filigranen, ronde buizen en de gelijkmatige opwarming kunt u uw

hand- en badhanddoeken op meerdere niveaus aan de verwarming hangen om te

drogen of om aangenaam op te warmen. De badkamerradiatoren van deze serie

zijn door hun eigenschappen ideaal geschikt als aanvullende warmteopwekkers

of voor gebruik in het tussenseizoen.

De belangrijkste kenmerken

Zuiver elektrische werking dankzij in de fabriek gevuld warmtedragermedium

Als alternatief ook aan te sluiten op het warmwater-verwarmingsnet

Prachtig design met ronde buizen

Bedieningselement met verlicht LC-display

Gewenste temperatuur traploos instelbaar
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Type BHE 50 Plus BHE 75 Plus BHE 100 Plus

Bestelnr. 239141 238713 238714

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen Pnom 0,50 kW 0,75 kW 1,00 kW

Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c 0,50 kW 0,75 kW 1,00 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen elmax 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Bij minimaal warmtevermogen elmin 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

In stand-bystand elSB 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole - - -

Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen
kamertemperatuurcontrole

- - -

Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat - - -

Met elektronische kamertemperatuurcontrole - - -

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van
de tijd van de dag

- - -

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
weekdagregeling

x x x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met
aanwezigheidsherkenning

- - -

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning
van open vensters

- - -

Met afstandsbediening als optie - - -

Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin x x x

Met werkingstijdbegrenzing - - -

Met zwarte-kogelsensor - - -

Diepte inclusief wandbeugel
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Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

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

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH ´s- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl


