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SHF 7000
ACCUMULATIEVERWARMING PRODUCTNR.: 200180

Ondanks zijn vermogen acteert hij heel bescheiden: deze nachtstroomkachel

overtuigt u met een hoog vermogen, wanneer het om warmteopwekking gaat.

Veel plaats neemt het model dat op de vloer wordt geplaatst, daarbij echter niet

in.

Een ander voordeel voor u is dat het toestel warmte ook langdurig kan opslaan.

Op die manier overbrugt het ook langere laadpauzen zonder probleem. De

geïntegreerde regelaar vergemakkelijkt het instellen van de kamertemperatuur.

Wanneer u ventileert, schakelt de verwarming bovendien automatisch uit.

De belangrijkste kenmerken

Compacte staande nachtstroomkachel met hoog verwarmingsvermogen

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische
oplading C-Plus-Technology

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer en open raam-herkenning

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

Lange levensduur

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator
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Type SHF 2000 SHF 3000 SHF 4000

Bestelnr. 200175 200176 200177

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen Pnom 1,00 kW 1,50 kW 2,00 kW

Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c 1,30 kW 2,30 kW 3,00 kW

Hulpstroomverbruik

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

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 regeling van
de tijd van de dag

- - -

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
weekdagregeling

x x x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met
aanwezigheidsherkenning

- - -

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning
van open vensters

x x x

Met afstandsbediening als optie - - -

Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin x x x

Met werkingstijdbegrenzing - - -

Met zwarte-kogelsensor - - -
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Type SHF 5000 SHF 6000 SHF 7000

Bestelnr. 200178 200179 200180

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen Pnom 2,50 kW 3,00 kW 3,50 kW

Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) Pmin 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Maximaal continu warmtevermogen Pmax,c 3,50 kW 4,30 kW 4,90 kW

Hulpstroomverbruik

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

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 regeling van
de tijd van de dag

- - -

Met elektronische kamertemperatuurcontrole en
weekdagregeling

x x x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met
aanwezigheidsherkenning

- - -

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning
van open vensters

x x x

Met afstandsbediening als optie - - -

Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin x x x

Met werkingstijdbegrenzing - - -

Met zwarte-kogelsensor - - -

Diepte inclusief 30 mm muurafstandsrooster
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Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-

mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba

‘t Hofveld 6-D1

1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.


