BlueChimney is een
schoorsteenventilator
voor zowel een gemetselde
schoorsteen als een
dubbelwandig kanaal
BlueChimney past op bijna iedere schoorsteen,
zowel een gemetseld als een RVS kanaal.
Voor grotere gemetselde schoorstenen met een
inwendige afmeting groter dan 15*240 mm, kunnen
we een vierkante RVS flens leveren van 375*375 mm.

Technische details
Afmetingen:
diameter 265 mm, hoogte 280 mm

BlueChimney wordt geleverd inclusief een draadloze
afstandsbediening met een automatisch boost- en
stopfunctie.

Gewicht: 6,6 KG inclusief montage flens
Materiaal: RVS type AISI 304
Motor: 24 Volt laag voltagemotor van
German ebmpapst
Capaciteit: 1,010 kubieke meter per uur
Energieverbruik 2-20 Watt
Regelbaar tussen de 400 en 1300 toeren
per minuut
Rookgastemperaturen tot 500° C
Verdunningsfactor 10-25 keer

Een nieuwe
slimme schoorsteenventilator

Aangedreven op 24 Volt, 1,5 ampère,
kortsluitingsbeveiliging en eventueel
zonder randaarde aan te sluiten
Kan worden gebruikt bij kachels of
inzethaarden met een maximum vermogen
van 15 kW
Geïntegreerde regenrand
Geschikt voor rookkanalen van
150 en 200 mm

Contact ons:
Haarden Import Holland
Hoofdstraat 18
7625 PD Zenderen
Tel. 074-2671389

www.haardenimport.nl
info@haardenimport.nl

Maak uw kachel aan zonder
hinderlijke geur en rook

Wat kan de BlueChimney
voor u betekenen?
BlueChimney is de beste vriend
van u en uw schoorsteen
Een schoorsteen is de ‘motor’ van uw hout
gestookte kachel. Als uw schoorsteen niet naar
behoren werkt, is de schoorsteentrek te zwak om
verse lucht door de brandkamer van uw kachel
te trekken, zelfs als de deur en de eventuele
rookgasklep open staan.
Indien er onvoldoende verbrandingslucht wordt
toegevoegd, produceert de kachel teveel roet
en kan er zowel binnen als buiten rookvorming
optreden.
BlueChimney creëert een constante schoorsteentrek (12 Pa) zelfs als de kachel in koude toestand
verkeert. Het aansteken van de kachel gaat
eenvoudig zonder dat er rook de kamer in trekt.
De kachel warmt snel op, zodat de schoonst
mogelijke verbranding wordt bereikt, waarbij
onnodige geur en rook wordt voorkomen.

Vermijd onnodige rook,
zowel binnen als buiten
BlueChimney wordt bovenop het rookkanaal of
schoorsteen gemonteerd. De ventilator trekt als
het ware de rook uit de kachel en vermengt het
met schone lucht en blaast de rook hoog boven
het rookkanaal uit. De rook blijft waar het hoort,
hoog in de lucht!
BlueChimney is uitermate geschikt voor de
top-down aansteekmethode ofwel de Zwitserse
methode genoemd. Deze methode wordt
aanbevolen om onnodige rookvorming en
fijnstofuitstoot te voorkomen.

Hoe werkt de BlueChimney?
De ventilator van BlueChimney draait op een 24 Volt
laag voltage motor, gemaakt door één van de
meest toonaangevende leveranciers ter wereld.
Hij wordt gevoed door een binnen of buiten te
plaatsen 220 V stopcontact. Eventueel zelfs zonder
randaarde, maar volg hiervoor de geldende richtlijnen.

Voordelen van
BlueChimney
Maakt het aansteken van
uw houtkachel gemakkelijk

De motor wordt gekoeld door de koude
buitenlucht en is getest tot een temperatuur van
500°C (bijna het dubbele van de gemiddelde
rookgastemperatuur van een goede houtkachel).
De BlueChimney heeft een geïntegreerde
regenkraag ter voorkoming van het inregenen in
uw rookkanaal. Dit is met name belangrijk bij het
gebruik van stalen rookkanalen.

Verzekert een snellere opwarming
Een betere verbranding bespaart u geld
U voorkomt rookvorming zowel
binnen als buiten
Inclusief afstandsbediening

Eenvoudig zelf te installeren, maar u kunt het
ook laten doen door uw houtkachelspecialist
of schoorsteenveger
Afstandsbediening met automatische boostfunctie en stop- functie.
Verkrijgbaar in zwart en RVS

"

We hebben de schoorsteenventilator laten
installeren en hij werkt absoluut fantastisch.
We deden altijd wel een half uur over het
aanmaken van de kachel, maar dat is nu in
slechts enkele minuten gebeurd. Waarom
hebben we hem niet eerder aangeschaft?
Lisa Stromberg

"

