
COMFORT Electric Heating

IMPACT
CODE 14/543-3

kW 3
W 500

kWh 24
V/Ph/Hz

mm 815 -> 840
mm 445
mm 570
kg 184

CODE 14/4431.9201
CODE Kit 3x230
CODE 14/5431.1801
CODE
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Het model IMPACT heeft een standaardbreedte van 45 cm en kan ingebouwd worden in 
vrijwel alle keukenblokken met werkblad op 85 cm

De spaarkachel IMPACT is voorzien van regelbare voeten, die de hoogte van het toestel van 815 tot 
840 mm kunnen aanpassen. Daarbij bestaan er drie verschillende afwerkingsplaten waarmee het 
toestel kan aangepast worden aan de ladehoogte en de kastfronten. De speciale constructie maakt 
een zijdelingse luchtaanvoer onnodig en de spaarkachel is volledig toegankelijk via de voorkant voor 
montage en onderhoud. Men moet het toestel niet uit de kast halen bij een technische interventie.

Een volledige bekledingskit is leverbaar op aanvraag.  Deze omvat een werkblad, een frontpaneel 
en laterale bekleding, zodat de IMPACT vrijstaand kan worden opgesteld, buiten het keukenblok.

Nominaal vermogen
Dagelement (optie)
Nominaal oplaadvermogen
Elektrische voeding  1 230/1/50 of 400/3/N/50
Afmetingen:      Hoogte  2
                         Lengte
                         Diepte  3
Gewicht

OPTIONEEL TOEBEHOREN
Werkblad, voor- en zijkanten (bekledingskit)
Aansluitingskit 230/3/50, gratis op aanvraag
Dagelement
Oplaadregelaar 

1  Of 230/3/50, zie toebehoren
2  Regelbaar tot 840 mm, werkblad niet inbegrepen 
3  Incl. ingebouwde wandafstandhouder

Dynamische spaarkachel voor keukeninbouw IMPACT  
        

De voordelen in een oogopslag:
IMPACT kan onder bijna elk werkblad geïntegreerd worden: standaardbreedte 45 cm
Een zijdelingse luchtaanzuiging is niet nodig 
3 kW nominaal vermogen
Volledig via de voorkant toegankelijk. Het is niet noodzakelijk het toestel te verplaatsen
voor montage en onderhoud.
Door regelbare voeten is de hoogte onder het werkblad regelbaar van 815 tot 840 mm
Gebruiksvriendelijke indrukbare bedieningsknoppen
Elektronische omgevingsthermostaat standaard ingebouwd
Elektronische oplaadthermostaat standaard ingebouwd
Met de bekledingskit in optie ook vrij te plaatsen
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