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BHE 100 Plus
BADKAMERRADIATOREN

Badkamerradiator: Voor extra badkamergenot
De badkamerradiatoren van de BHE Plus reeks combineren functionaliteit en
design. Dankzij de elektrische werking kan u de ruimte of de handdoeken ook
verwarmen wanneer de centrale verwarming uit staat (bijv. in de zomer). Door
de toegankelijke plaats van het bedieningspaneel kan u de temperatuur zeer
gemakkelijk regelen. De comfortfuncties van de ingebouwde regeling onderlijnen
de efficiëntie en de hoogwaardige uitrusting van het toestel.

De belangrijkste kenmerken
Elektrische badkamerradiatoren
1000 W verwarmingsvermogen
Als alternatief ook aan te sluiten op het warmwater-verwarmingsnet
In de fabriek gevuld met warmtedragermedium voor de zuiver elektrische
werking
Snelle opwarming van de kamerlucht
Prachtig design met ronde buizen
Bedieningselement met verlicht lcd-display
Gewenste temperatuur traploos regelbaar
Beschermingsgraad IP 24

PRODUCTNR.: 238714
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Type

BHE 50 Plus

BHE 75 Plus

BHE 100 Plus

239141

238713

238714

0,5 kW

0,75 kW

1 kW

0 kW

0 kW

0 kW

0,5 kW

0,75 kW

1 kW

Bij nominaal warmtevermogen elmax.

0,000 kW

0,000 kW

0,000 kW

Bij minimaal warmtevermogen elmin

0,000 kW

0,000 kW

0,000 kW

In stand-bystand elSB

0,000 kW

0,000 kW

0,000 kW

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole

-

-

-

Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen
kamertemperatuurcontrole

-

-

-

Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat

-

-

-

Met elektronische kamertemperatuurcontrole

-

-

-

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
dagtijdregeling

-

-

-

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
weekdagregeling

x

x

x

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning

-

-

-

Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters

-

-

-

Met afstandsbediening als optie

-

-

-

Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin

x

x

x

Met werkingstijdbegrenzing

-

-

-

Met zwarte-kogelsensor

-

-

-

Bestelnr.

Warmtevermogen
Nominaal warmtevermogen Pnom
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin
Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c

Hulpstroomverbruik

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Andere regelopties
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Type

BHE 175 T Plus

Bestelnr.

Warmtevermogen
Nominaal warmtevermogen Pnom
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin
Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c

Hulpstroomverbruik
Bij nominaal warmtevermogen elmax.
Bij minimaal warmtevermogen elmin
In stand-bystand elSB

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
dagtijdregeling
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
weekdagregeling

Andere regelopties
Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters
Met afstandsbediening als optie
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin
Met werkingstijdbegrenzing
Met zwarte-kogelsensor

Diepte inclusief muurbevestiging

238715
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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

