Diesel verwarmen én
koken op het water
en onderweg

De Finse Safire fabriek heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van diesel gebaseerde verwarming. Er zijn vier marine/on road kachels met een verwarmingsvermogen van 1,6 tot 3,9 kW en er zijn 3 chalet kachels
met een vermogen van 2,0 tot 3,8 kW. De kachels zijn zo ontworpen dat ze een zeer zuinig brandstof en stroomverbruik
hebben. De Safire kachels zijn zeer geschikt voor continu verwarmen, bijvoorbeeld bij bewoning van- en langer verblijf
op zeilboten, sloepen, jachten, caravans en campers.

Oorverdovend stil
De SAFIRE kachels zijn zo ontworpen dat u geen brandergeluid hoort. Er zijn geen dempers nodig om op het water
of op de weg van de stilte te genieten. Door borstelvrije en kogelgelagerde ventilatoren is de kachel geluidsarm.
Onderhoud
Het onderhoudsinterval is lang (tot 2500 branduren), reserve onderdelen zijn betaalbaar en u kunt ook zelf het
onderhoud aan het rvs branderhuis uitvoeren.

Moeiteloos koken. Keramische diesel kookplaat
De keramische kookplaat beschikt over twee kookzones, heeft een elegante uitstraling
en is eenvoudig schoon te maken. De verbrandingsgassen worden direct naar buiten
afgevoerd via een uitlaat. Als optie is er de verwarmingskap, waarmee de kookplaat als
verwarming actief is.

Brandstof: dieselolie
Startstroom: 8A voor 6,5 min. start
Voeding: 12V DC
Rookgas aansluiting: Ø 28 mm
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Safire dieselkachels zijn betrouwbaar, eenvoudig in gebruik
en makkelijk te installeren. De borstelloze kogelgelagerde
ventilatoren, met intelligente besturingen, zorgen ervoor dat
alle Safire kachels extreem stil zijn en een minimaal verbruik
in brandstof en stroom hebben. Safire kachels zijn gemaakt
van roestvrij staal, waar van toepassing. Twee jaar garantie.

Variabele vermogensinstelling met automatische thermostaat,
vermogen 700-1600 Watt / 700-2300 Watt.
GSM afstandbediening met o.a. start/stop, consumptie,
temperatuur, laatste foutcodes en diverse alarmen.

Variabele vermogensinstelling met automatische thermostaat,
vermogen 900-3200 Watt / 900-3900 Watt.
GSM afstandbediening met o.a. start/stop, consumptie, temperatuur,
laatste foutcodes en diverse alarmen.

Kabine inhoud
in m3

5-10m3

10-20m3

20-30m3

30-40m3

