
COMFORT Electric Heating

CORONA
CODE 15/194-5 15/196-5 15/198-5 15/199-5

W 1000 1500 2000 2500
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

°C
mm 440 440 440 440
mm 420 580 740 900
mm 80 80 80 80
kg 4,2 5,3 6,5 7,7

1 2

3
4

5
6

7

8

9


l

l

l 

l 

l 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wandconvector CORONA

Nominaal vermogen
Elektrische voeding
Omgevingsthermostaat Elektronisch 5-35 Elektronisch 5-35 Elektronisch 5-35 Elektronisch 5-35
Afmetingen:     Hoogte
                        Lengte
                        Diepte
Gewicht

Stalen omkasting, gepolimeriseerde
epoxy-polyester-coating

Geoptimaliseerd luchtuitlaatrooster met vaste lamellen

Bedieningsschakelaar
 comfort     
     verlaagd
 0   uit
  timer  

Knop voor instelling van de thermostaat
(-9 =̂ 5-35 °C)

Printplaat elektronische 
omgevingsthermostaat

Triac-schakelaar
voor geruisloze schakeling

Veiligheidsthermostaat

Aluminium monoblok «RX-Silence» 
verwarmingselement hoge warmteafgifte

Temperatuurvoeler

De convector CORONA van OLSBERG: veelzijdig en efficiënt 

De radiatoren voor directe elektrische verwarming van OLSBERG zijn voor vele toepassingen de 
ideale warmtebron. De voordelen zijn vooral merkbaar in het tussenseizoen en als bijkomende 
verwarming bij elk verwarmingssysteem. De reeks CORONA kan overal ingezet worden waar geen 
permanente verwarming nodig is, bijvoorbeeld in minder gebruikte lokalen zoals een bureau, toilet, 
kelder, bar of slaapkamer.

De CORONA is spatwaterdicht en robuust en dus ook geschikt voor woonkamers en badkamers. 
CORONA convectoren zorgen voor een natuurlijke convectie. Koele lucht wordt achteraan het toe-
stel opgenomen, door een speciaal gevormd aluminium verwarmingselement verwarmd en gelijk-
matig over het luchtuitlaatrooster afgegeven. 

De warmtevrijgave gebeurt volledig geruisloos dankzij de grote oppervlakte  van het verwarmings-
element en verloopt 4 tot 5 maal sneller dan door traditionele radiatoren. De elektronische digitale 
thermostaat waarborgt een nauwkeurig temperatuurbehoud op 0,1°C afwijking na. Met de nacht-
reductieschakelaar kan de temperatuur 4°C verlaagd worden 's nachts. Deze functie is ook be-
schikbaar via een externe timer. De ophangbeugel waarborgt een eenvoudige montage van het 
toestel. Deze mooie en compacte serie toestellen is verkrijgbaar in vier vermogens van 1000 tot 
2500 W.

Geleverd met kabel van 1,1 m (zonder stekker)
Veiligheidsthermostaat
Beschermingsklasse II
Kleur: wit
Temperatuurverlaging nacht

Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking  |  NL  CEH 1

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be


