
Tronic Heat 3500

Elektrisch verwarmen 
in een handomdraai

Elektrische verwarmingsketel
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Technische gegevens:

Type: 
Tronic 
Heat 4

Tronic 
Heat 6

Tronic 
Heat 9

Tronic 
Heat 12

Tronic 
Heat 15

Tronic 
Heat 18

Tronic 
Heat 24

Verwarmingsvermogen in kW 3,96 5,94 8,91 11,88 14,85 17,82 23,76

Totaal elektrisch vermogen in kW 4,1 6,1 9,1 12,1 15,1 18,1 24,1

Nominale waterinhoud in l 3,7 3,7 3,7 3,7 6,4 6,4 6,4

Minimaal debiet in l/h 56 86 130 172 86 130 172

Afmetingen (h x b x d) in mm 712 x 330 x 273 712 x 416 x 300

Gewicht in kg 17 17 17 17 22 22 22

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor 
ruimteverwarming

D D D D D D D

Spectrum energie-efficiëntieklasse 
voor ruimteverwarming

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Ideaal voor renovaties
Is jouw woning niet aangesloten op het gasnet? De 
Tronic Heat 3500 is een ideale oplossing als je geen 
gascondensatieketel kunt plaatsen. Denk maar aan 
de renovatie van je appartement of vakantiewoning. 
Deze elektrische verwarmingsketel is een volwaardig 
verwarmingstoestel en voorziet je van alle warmte 
die je nodig hebt. De ketel is beschikbaar in maar 
liefst 7 vermogens, zo vind je steeds het juiste toestel 
dat past bij jouw behoeften. Heb je ook warm water 

nodig? Combineer de Tronic Heat 3500 dan met één 
van onze externe Stora boilers. 

Compact en eenvoudig te installeren
Kies je voor de Tronic Heat 3500, dan kies je voor 
kwaliteitsvolle materialen en een aantrekkelijk 
design. De geruisloze werking garandeert je 
een goede nachtrust. Het toestel is zeer licht en 
compact, waardoor  je deze in een handomdraai kan 
installeren. 

De Tronic Heat 3500 is een gebruiksvriendelijke elektrische verwarmingsketel die makkelijk te 
plaatsen is. Dit compacte toestel met stille werking is de ideale oplossing wanneer je verwarmt met 
elektriciteit. De ketel is te combineren met een externe boiler voor de bereiding van warm water.

Bovendien zijn alle onderdelen eenvoudig te bereiken 
langs de voorzijde van het toestel, waardoor ook het 
onderhoud snel en probleemloos kan verlopen. 

Gebruiksvriendelijk
De Tronic Heat 3500 is uitgerust met een eenvoudig 
bedieningspaneel. De handige druktoetsen en het 
digitaal display zijn zeer gebruiksvriendelijk. De 
intelligente Adaptive Control garandeert je de meest 
efficiënte werking, zodat je zeker bent van een lange 
levensduur en lage energiekosten. 

Easy solutions
 Compacte en zeer efficiënte elektrische verwarmingsketel
 Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren
 Energielabel voor ruimteverwarming: D
 Combinatie met externe boiler mogelijk

Tronic Heat 3500
Elektrisch verwarmen in een handomdraai.

A+++ → D
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