
COMFORT Electric Heating
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Statische spaarkachels

Specifieke bovenkant bevordert de convectie

Zeer performante omgevingsthermostaat

Deksel van het bedieningspaneel

Hoogwaardige oplaadthermostaat met capillair

Veiligheidsthermostaat

2-lagige thermische isolatie van het achterpaneel

Minerale thermische isolatie

Bevestigingsschroeven voor de behuizing met afdekking

Stevig steunvoeten

Aansluitklem, makkelijk te bereiken

Thermische isolatie in vermiculiet

Nickel/chroom weerstand van hoge kwaliteit

Accumulatiestenen in feoliet

Isolatie Microtherm G

Voorpaneel uit één stuk met ingebouwd luchtrooster

Een comfortabele warmte, een nieuw concept

Als aanvulling op de dynamische spaarkachels, die wereldwijd met succes verkocht worden, biedt 
OLSBERG ook een reeks statische spaarkachels aan. Statische spaarkachels geven hun warmte, 
opgenomen tijdens de daluren, af via straling en natuurlijke convectie. De convectie via de lucht-
kanalen in de accumulatiestenen wordt bestuurd door een ingebouwde omgevingsthermostaat via 
een schuifplaat voor warmteafgifte. Statische spaarkachels werken zonder ventilator en zijn dus 
zeer geschikt voor slaapkamers, speelkamers, inkomhallen en gangen.

De statische spaarkachel OLSBERG bestaat in drie modellen:
 ASTRAL:  

Met manuele oplaadregelaar
 INTELLIGENT:

Oplading gestuurd via een centrale oplaadregelaar
 COMBI HEATER (gecompenseerd):

Met manuele oplaadregelaar 
Met extra dagelement

De verschillende modellen zijn leverbaar in drie vermogens (1,7, 2,55 of 3,4 kW) behalve de 
ASTRAL, die eveneens leverbaar is in 0,85 kW.

Gemakkelijke montage

Bovenkant
voor optimale convectie

Op- en ontlaadregelaar
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COMFORT Electric Heating

ASTRAL
CODE 14/691-3  1 14/692-3 14/693-3 14/694-3

kW 0,85 1,7 2,55 3,4
kWh 6,8 13,6 20,4 27,2

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
mm 630 630 630 630
mm 345 565 785 1005
mm 170 170 170 170
kg 48 89 130 171
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Statische spaarkachel ASTRAL
met manuele oplading

Nominaal vermogen
Nominaal oplaadvermogen
Elektrische voeding
Afmetingen:     Hoogte  2
                        Lengte
                        Diepte
Gewicht

1  Toesteltype zonder schuifplaat
2  Hoogte zonder steunvoeten (hoogte van de voeten: 70 mm)

Beschikbaar in vier vermogens

Voor iedere situatie biedt OLSBERG de passende spaarkachel. Met de verschillende nominale ver- 
mogens vindt u in ieder geval de ideale oplossing. Door het aantrekkelijke design kunnen de sta-
tische spaarkachels ASTRAL in iedere omgeving geplaatst worden.

De voordelen in een oogopslag: 
Platte vorm en compacte afmetingen
Modern en aantrekkelijk design
Verzinkte, ovengelakte stalen omkasting voor een lange levensduur en een gemakkelijk onderhoud; 
met aparte binnenbehuizing uit één stuk 
Neutrale kleuren: gebroken wit RAL 9010 en grafietgrijs RAL 7024
Efficiënte thermische isolatie uit Microtherm G, vermiculiet en minerale wol
Feoliet-accumulatiekern van hoge kwaliteit
Duidelijke en eenvoudige bediening
Afgedekt bedieningspaneel 
Over de gezamenlijke accumulatiekernbreedte, speciaal gevormde convectie bevorderende carros-
serie met geïntegreerd warmeluchtrooster. De accumulatiestenen zijn zo ontworpen dat er een ge-
lijkmatige ontlading is van de accumulatiekern.
Verschillende doorvoeringen voor de verwarmingselementen en thermisch afgedekte luchtopeningen ga-
randeren een zeer lage temperatuur onderaan de kachel en maakt het mogelijk om de kachel aan te 
sluiten met traditionele, in de handel beschikbare kunststofkabels.
Hoogwaardige bimetaal veiligheidsthermostaat
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