
Heta Scan-Line Green 100
de Deense kachel voor houtpellets

www.heta.dk

Met de Greenfire kachel voor houtpellets maakt Heta het gemakkelijk de woning te verwarmen, 
zonder concessies te doen aan het comfort. Deze volautomatische kachel voor houtpellets is 
vrijwel niet te onderscheiden van een gewone houtkachel, inclusief glazen deur en gezellig, 
zichtbaar vuur. Het enige verschil ligt in het gebruik van houtpellets als brandstof. Bij constant 
gebruik hoeft er slechts om de twee dagen brandstof te worden bijgevuld.

Kachelfabrikant Heta introduceert de in Denemarken 
geproduceerde Scan-Line Green 100 pelletkachel. 
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Geëmailleerde gietijzeren bovenplaatGietijzeren bovenplaat

Geruisarme en 
energie-efficiënte houtpelletkachel

www.heta.dk

De kachel is niet alleen de warmtebron 
van de woning, maar fungeert ook als 
meubelstuk en moet er dus goed uitzien 
en bij de rest van het interieur passen. 
Daarom heeft de Scan-Line Green 100 
een modern design gekregen met een 
glazen deur die zicht biedt op de vlam-
men en met een uitvoering in hoog-
waardige materialen. Vorm en functie 
gaan hand in hand in een kachel waar 
u jarenlang plezier aan kunt beleven.

De Scan-Line Green 100 wordt elektro-
nisch gestuurd en is uitgerust met een 
thermostaat waar-door de kachel even 

nauwkeurig kan worden geregeld als 
een radiator. De Scan-Line Green 100 
kan naar wens handmatig worden inge-
steld van 1,5 tot 6 kW of met automati-
sche sturing werken waarbij de tempe-
ratuur naar wens kan worden geregeld.

Het aanmaken van de houtpelletka-
chel gebeurt met een elektronische 
aansteekfunctie die het vuur binnen 
een minuut op gang brengt. Als ex-
tra toebehoren kan een gsm-module 
worden aangesloten die het mogelijk 
maakt de kachel via een sms te star-
ten, ideaal voor de vakantiewoning.

De Scan-Line Green 100 regelt zelf de 
benodigde luchttoevoer zodat het 
vuur altijd optimaal brandt. Als de tem-
peratuur in de kamer te hoog wordt, 
slaat de kachel automatisch af totdat 
er weer een warmtevraag wordt gere-
gistreerd. Dit alles draagt bij aan een 
optimaal en behaaglijk binnenklimaat.

Een beveiliging in de kacheldeur zorgt 
dat kindervingertjes niet bij de vlam-
men kunnen komen. Als de deur open 
gaat, wordt de kachel uitgeschakeld.
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Technische gegevens

40 mm
75 mm
600 mm

0.011%
141mg/Nm3
29mg/Nm3
117 C
5,71kW
90%
64W

0,028%
342mg/Nm3
50 C
1,67kW
95%
21W

1,91g/kg

6/8 mm
houtpellets

Afstand achter de kachel
Afstand aan de zijkanten
Afstand tot meubelen

Nominale belasting
Gemiddelde CO uitstoot
Gemiddelde CO uitstoot
Stofvorming
Rookgastemperatuur
Vermogen
Rendement
Energieverbruik

Lage belasting
Gemiddelde CO uitstoot
Gemiddelde CO uitstoot
Rookgastemperatuur
Vermogen
Rendement
Energieverbruik

Stofvorming (NS 3058/3059)
totale gewogen partikeluitstoot

Brandstof
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