Productspecificatie Global 55XT CF RCE
Naam
Omschrijving

Global 55XT CF RCE
Sfeerinbouwhaard voor plaatsing in bestaande vuurplaats met al bestaand
rookgaskanaal. Diverse interieurs beschikbaar.
Gebruiksdoel
Sfeerverwarming
Type toestel
Inbouwtoestel
Type verbranding
Open verbranding B11AS
Gas
Aardgas G20, G25, G25.3 en propaan G31 (ombouw aardgas naar propaan en v.v.
niet mogelijk)
Vuurbeeld
Geel houtblokkenvuur
Belasting (Hs)
G25.3: 6.4kW
G25: 6.4kW
G20: 6.7kW
G31: 6.6kW
Vermogen
4.2kW
4.2kW
4.5kW
4.4kW
Regelbereik
1.9 - 4.2kW
1.9 - 4.2kW
2.0 - 4.5kW
2.1 - 4.4kW
Gebruik vollast
684 l/h
684 l/h
637 l/h
245 l/h
Gebruik kleinstand
302 l/h
302 l/h
284 l/h
115 l/h
Maten
Inbouwunit BxHxD = 538x694x320mm
Maten exclusief flenzen en rookgasstomp
Zichtmaten inbouwframe BXH = 538x535mm
Onderrand inbouwframe: min. 115mm.
Rookgasaansluiting Ø100mm
Rookgasafvoer
Natuurlijke trek.
Afvoermogelijkheden Niet van toepassing
met muurdoorvoer
Warmte afvoer
Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemventilatie .
2
( >200cm ), tenzij geplaatst in een gemetselde vuurplaats met bestaand
schoorsteenkanaal die de warmte voldoende kan absorberen
Regeling
Mertik GV60-systeem.
Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de
afstandsbediening.
Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur ( vier
schakelpunten per dag).
Bediening
Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blokbatterij 9V;
ontvanger 4x batterij AA)
Ontsteking
Elektronische ontsteking op waakvlambrander
Elektr. aansluiting
Geen 230V aansluiting nodig
Gasaansluiting
Ø8mm
Veiligheid
- Oxypilot
- Tweede thermokoppel controleert ontsteking en vlamoverloop van de
hoofdbrander.
Accessoires en
- Adapter 230VAC naar 6VDC
opties
Gewicht
51kg
Standaard
Houtset bruin, zwart vermiculiet, zwarte chips, gloeihaar, afstandsbediening +
meegeleverd
batterijen, dopsleutel M8 (verwijderen glasruit).
Bijzonderheden
- Slimline (geen zichtbare lijsten en geen zichtbare convectieopeningen)
- Uitschakelaar
- Brede flenzen om toestel op de muur vast te schroeven
- Ontvanger en batterijhouder onder in het toestel, dus geen bedieningsluik nodig
- Gaskraan in het toestel, geen uitwendige gaskraan nodig
- Meetpunt voor schoorsteentrek
- Geschikt voor: - Schoorsteen met RVS-flex slang. Slang kan van binnen uit
gemonteerd worden.
- Onvoldoende trek? Een RVS flexibele rookgasslang 2m lengte
volstaat.
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