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CND 150
CONVECTOREN

Duoconvector CND - warmte in beide vormen.
De wandhangende duoconvector CND is uitgerust met twee geïntegreerde
verwarmingssystemen. Met warmtestraling en convectie zorgt hij voor een
aangename en behaaglijke kamertemperatuur. Het elegant en sober design van
de wandconvector past in elke moderne omgeving.
Dankzij de aanwezigheidsherkenning laat de duoconvector de kamertemperatuur
automatisch dalen, wanneer de ruimte verlaten is. Ook bij het verluchten met een
open raam, schakelt de verwarming zelfstandig uit. De igebouwde regeling zorgt
voor een graadnauwkeurige, comfortabele temperatuur. Met deze regeling kan u
de temperatuur instellen via de weektimer.

De belangrijkste kenmerken
De wandhangende duoconvector is ideaal als bijverwarming of voor het
tussenseizoen
Gelijkmatige, aangename verwarming van de kamer
Aansluitvermogen 1.500 W
Modern en hoogwaardig design
Bedieningselement met verlicht lcd-display
Weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie
Elektronische regeling met aanwezigheidsdetectie
Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging
Vaste aansluiting met Pilot-stuurdraad
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Type

CND 75

CND 100

CND 150

Bestelnr.

234813

234814

234815

Nominaal warmtevermogen Pnom

0,80 kW

1,00 kW

1,50 kW

Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin

0,00 kW

0,00 kW

0,00 kW

Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c

0,80 kW

1,00 kW

1,50 kW

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

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

x

x

x

Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters

x

x

x

Met afstandsbediening als optie

-

-

-

Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin

-

-

-

Met werkingstijdbegrenzing

-

-

-

Met zwarte-kogelsensor

-

-

-

Warmtevermogen

Hulpstroomverbruik

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Andere regelopties
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Type

CND 200

Bestelnr.

234816

Warmtevermogen
Nominaal warmtevermogen Pnom

2,00 kW

Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin

0,00 kW

Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c

2,00 kW

Hulpstroomverbruik
Bij nominaal warmtevermogen elmax.

0,00 kW

Bij minimaal warmtevermogen elmin

0,00 kW

In stand-bystand elSB

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
dagtijdregeling

-

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
weekdagregeling

x

Andere regelopties
Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning

x

Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters

x

Met afstandsbediening als optie

-

Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin

-

Met werkingstijdbegrenzing

-

Met zwarte-kogelsensor

-
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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

