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Electronic

E L E C T R I C  H E A T I N G

Amadeus
Hij was de voorloper van de  

nieuwe stralers. Nu is hij de  
pionier van een nieuw comfort,  
dat binnen ieders bereik ligt.  
De nieuwe Amadeus vormt een  
harmonieuze combinatie van  
lijnen en rondingen. Maar zijn  
belangrijkste pluspunt is,  
dat hij zowel in een verticale  
als een horizontale versie 
beschikbaar is.

Knap design
• Nieuwe lijn, harmonische

combinatie van lijnen en  
rondingen.

• Kleur : wit
• Mooie afwerking : visuele

diepte van maar 3 cm.
• Elektronische fijnregeling tot

op 0,1 °C nauwkeurig.
• Lootdraad met 4 standen :

comfort, eco, vorst-
beveiliging, uit.

Beschermingsgraad : 
IP24, klasse II

Stralingspanelen Amadeus
Bali en Ovation convectoren

Type Artikel nr. Vermogen in W Hoogte in mm Breedte in mm Diepte in mm Gewicht in kg 

T 100 ADHB TH.5.24.0150 1000 451 591 124 7

T 150 ADHB TH.5.24.0155 1500 451 815 124 10

T 200 ADHB TH.5.24.0160 2000 451 1035 124 14

T 100 ADVB TH.5.24.0250 1000 739 451 124 7

T 150 ADVB TH.5.24.0255 1500 961 451 124 10

T 200 ADVB TH.5.24.0260 2000 1183 451 124 13

Bali E4E05 NB.5.27.1305 500 400 475 70

Bali E4E10 NB.5.27.1310 1000 400 775 70 

Bali E4E15 NB.5.27.1315 1500 400 1125 70 

Bali E4E20 NB.5.27.1320 2000 400 1525 70

Ovation 750  TH.5.27.1605 750 680 610 120

Ovation 1500  TH.5.27.1620 1500 680 1060 120  

Ovation 2000  TH.5.27.1625 2000 680 1360 120 

Technische kenmerken

Ovation
De radiatoren uit de Thermor 

Ovation reeks kenmerken zich 
door een originele vormgeving.  
Beschermingsgraad : IP24,  
klasse II

Bali
De Bali convector is een stijl-

vol en ultra dun verwarmings-
element met een elektronische 
thermostaat voor een
nauwkeurige temperatuur-
regeling. De lage oppervlakte-
temperatuur maakt deze 
convector uitermate geschikt 
voor kinderkamers. 
Beschermingsgraad : IP21,  
klasse I
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Plintblazers

BUH  
Plintblazers
• Deze watergevoede

plintblazers zijn speciaal 
ontwikkeld om in een 
(bestaand) cv-systeem een 
traditionele radiator te 
vervangen om zo wandruimte 
vrij te maken voor andere 
toepassingen.

• Toepassingsmogelijkheden
zijn o.a. keukens, receptie-
desks, toonbanken en trap-
treden in een kleine hal.

• Kan een ruimte aanzienlijk
sneller opwarmen dan een
vele malen grotere radiator.

• Door gebruik te maken van
het cv-systeem kan met een
stroomverbruik van slechts
31 Watt maximaal 2 kW ver-
mogen worden afgegeven.

BFH  
Plintblazers
• Plintblazers zijn ultieme 

ruimtebespaarders in 
situaties waar wandruimte 
beperkt of volgebouwd is, 
zoals in keukens, stuurhutten 
op schepen en toonbanken 
in winkels.

• Bi-metale thermostaat rea-
geert op luchttemperatuur.

• Vorstbeveiligingsstand +5°C.
• Bediening op frontpaneel : 

aan/uit schakelaar.
• Thermostaat, regelbaar van

ca 5°C tot 30°C.

BFH vooraanzicht

Type 

 Artikel nr. DI.5.29.0010 DI.5.29.0045 DI.5.29.0050 

Spanning in V 230 230 230

Vermogen in W 2400 2400 2000 

Beschermingsgraad IP X0 IP X0 IP X0

HxBxD in mm 120x500x232 120x500x232 120x475x395

Elektrisch/warm water elektrisch elektrisch water 

Thermostaat ja ja nee

Bediening op toestel remote control* op toestel

Kleur wit/bruin/stainless steel wit/bruin/stainless steel wit/bruin/stainless steel

Elektrisch Watergevoed

• Drie vermogensstanden : 
0.8 kW, 1.6 kW en 2.4 kW.

• “Cool air”-ventilatiestand.
• Indicatielampje geeft aan of

toestel ingeschakeld is.
• Open spiraalelement van

hoogwaardige kwaliteit.
• Beveiligd tegen oververhit-

ting.
• Radiaalventilator staat garant

voor een zeer laag geluids-
niveau.

• Wordt geleverd met ca 2 m
3-aderig aansluitsnoer.

• Klasse I.
• Frontkleuren : zie tabel

• Thermostaat schakelt toestel
automatisch uit als de water-
temperatuur onder de 38°C
zakt.

• Radiaalventilator staat garant
voor een zeer laag geluidsni-
veau, naar keuze te schake-
len op ‘normaal’ of ‘boost’-
stand en kan desgewenst
ook op deze standen een
koele luchtstroom produce-
ren.

• Wordt geleverd met ca 2
m 3-aderig aansluitsnoer
en flexibele slangen om het
toestel op de aan- en afvoer-
leidingen van de cv-installatie
aan te sluiten

• Klasse I.
•

stainless steel
Frontkleuren : wit / bruin / 

Technische kenmerken

BUH vooraanzicht

* met kabel

BFH 24 T B/W/S BFH 24 R B/W/S BUH 19 B/W/S


