Cube Duo

“Less is more”
Bespaar

U
NIE

W

€1200,- en verbeter uw e-peil!

Itho Daalderop Cube Duo
De nieuwe standaard condensatie ketel voor de nieuwbouw
Vereenvoudig uw installatie, bespaar €1200,- en verbeter uw

en resulteert dit in een verbeterde e-peil score. De Cube Duo

e-peil met de nieuwe condensatie ketel van Itho Daalderop:

wordt de nieuwe standaard condensatie ketel in de nieuwbouw.

de Cube Duo, de kunst van het weglaten!
- Vijf jaar omnium garantie (bij aanschaf via ID dealer)
De Cube Duo is de enige ketel op de Belgische markt die

- 1e plug and play tweede cv-zone ketel op de Belgische markt

beschikt over twee regelbare groepen die standaard in de

- Royaal warm water tot 16 liter per minuut volcontinu

ketel zijn ingebouwd. Hierdoor hoeft er geen dure pompver-

- Hoogste tapwaterrendement

deler, evenwichtsfles en een driewegmengkraan te worden

- Energiebesparing van €50,- p/j ten op zichte van andere

toegepast. De aanvoer en de retour van beide circuits kunnen

cv-ketels (energieverbruik pomp)

direct worden aangesloten op de Cube Duo en de regeling is

- Beste score e-peil

geïntegreerd in de software van de ketel, hiermee wordt uw

- Breed toepasbaar

cv-installatie eenvoudiger, goedkoper en bovendien ook zuiniger. Bovendien is de Cube Duo zelf robuuster gemaakt door de

Itho Daalderop staat garant voor de kwaliteit van haar pro-

het weglaten van de drieweg kraan en de platenwisselaar voor

ducten; onze toestellen worden ontwikkeld en gefabriceerd

de productie van sanitair tapwater. De Cube Duo is hierdoor

volgens de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Wij geloven in

minder gevoelig voor storingen dan de traditionele condensa-

onze producten en daarom bieden wij een garantietermijn aan

tie-ketels. Kortom een robuustere condensatie ketel, simpele

van minimaal 5 jaar indien geplaatst door een ID-dealer.

en gunstiger geprijsde installatie en omdat er 2 circulatoren
minder in de installatie zitten wordt de installatie zuiniger

Kijk voor meer informatie op: www.ithodaalderop.be
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Regelventiel

Aansluiting van 2 e cv zones op
primaire uitgang bij traditionele installatie

Aansluiting van twee aparte cv circuits
direct op de Cube Duo

Cube Duo
Maximaal vermogen LT

15 kW

Nominale belasting cv (bovenwaarde kW)

6,7 -30

Nominaal vermogen tapwater bij 80 °C/ 60 °C (kW)

6,7 - 35,5

Maximaal rendement HR107 (%)

107,2

Badvulcapaciteit liter/minuut (CW-Gaskeur)

16

Gewicht / Installatiegewicht (kg)

40 / 33,5

Hoogte (mm)

920

Breedte (mm)

400

Diepte (mm)

370

Kijk voor meer informatie op: www.ithodaalderop.be

