
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

INTELLIGENT
CODE 14/702-3 14/703-3 14/704-3

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

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
mm 630 630 630
mm 565 785 1005
mm 170 170 170
kg 89 130 171

CODE

Statische spaarkachel INTELLIGENT
automatische oplading via oplaadregelaar met buitenvoeler

Ideaal in combinatie met dynamische spaarkachels

Het INTELLIGENT systeem past perfect bij de dynamische spaarkachels zoals de CARAT, PROFIL,
CENTURY, MONTANA of IMPACT. Deze dynamische spaarkachels worden dikwijls aan een 
automatische centrale oplaadautomaat aangesloten voor een bijzonder comfortabele en spaarzame 
werking. De oplaadautomaat beheert in functie van de buitentemperatuur en de restwarmte in de 
spaarkachels de volautomatische oplading van elke aangesloten spaarkachel. 

Net als een dynamische spaarkachel kan ook de INTELLIGENT aan een oplaadautomaat aange-
sloten worden via een ingebouwde 80% ED stuurweerstand. Zo combineert de INTELLIGENT alle 
voordelen van een statische spaarkachel met de voordelen van een volautomatische oplaad-
regeling. De INTELLIGENT is beschikbaar in drie verschillende vermogens. 

Nominaal vermogen
Nominaal oplaadvermogen
Elektrische voeding
Afmetingen:     Hoogte  1
                        Lengte
                        Diepte
Gewicht

AANBEVOLEN TOEBEHOREN
Oplaadregelaar

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