
Werkingsprincipe
Bij deze toestellen wordt de 
warmte ‘s nachts aan het meest 
voordelige elektriciteitstarief 
opgeslagen (60% goedkoper dan 
overdag). Deze warmte wordt via 
een zachte en constante straling 
doorheen de wanden van het 
toestel verspreid en over de hele 
dag weergegeven. Het gewicht 
van de akkumulatoren ACEC en 
het concept van het gesloten 
omhulsel matigen de afgifte bij 
volledige oplading en 
waarborgen een belangrijke 
warmtereserve op het einde van 
de dag waardoor tot aan de 
volgende opladingsperiode een 
komfortabele straling wordt 
verzekerd.

Toepassingen
Geplaatst in een inkomhaal of 
een trappenhuis, verzekeren de

statische akkumulatoren van 
ACEC een bijzondere zuinige 
basiswarmte die zich verspreidt in 
de gangen, het sanitair en de 
kamers. Als vervollediging van een
installatie van konvektoren, 
verminderen ze het verbruik aan
het hoge dagtarief door het
te « verschuiven » naar een
moment waarop het tarief 60% 
goedkoper is. Bovendien, voldoen
deze akkumulatoren voor de 
werking op tweevoudig en « off-
peak » tarieven.
In dat geval is hun elektrisch 
vermogen aangepast aan de 
langere opladingsduur.

Regeling
De regeling van de opgeslagen 
warmte gebeurt hetzij manueel, 
hetzij automatisch d.m.v. een 
regelaar met buitenvoeler.

De statische akkumulator van ACEC zorgt 
voor een basiswarmte door straling en 

verbruikt aan het meest voordelige 
elektriciteitstarief.

Met zijn sterk verminderde dikte ( 13,5 cm ) 
vormt hij de ideale oplossing voor de 

verwarming van hall, trappenhuis en gang. 
In een nachthall, zorgt hij eveneens voor een 

zuinige basiswarmte in de slaapkamers
uitgerust met konvektoren.

De statische akkumulatoren van ACEC:
eenvoudig, doeltreffend en zuinig
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De erkende installateurs « ACEC 
VERWARMING » kunnen U een
kontrakt van 5 jaar Waarborg
voorstellen. 
Vraag bij uw installateur.

Statische Akkumulatoren

Ref. Vermogen W Breedte mm Gewicht kg

Hoogte 650 mm  Dikte 135 mm (+ Afstandsstuk)
AS1214GF 1200 670 110
AS2124GF 2100 1040 190
AS3338GF 3300 1420 280

Hoogte 400 mm  Dikte 135 mm (+ Afstandsstuk)
AS1719KB 1700 1420 140

Hoogte 910 mm  Dikte 180 mm  (+Afstandsstuk)
AS1618KH 1600 580 170


