
Productspecificatie Global 100 BF 
 

Naam Global 100 BF 

Omschrijving Sfeerinbouwhaard voor strakke inbouw uit het standaardassortiment. Frontaal 
vuurzicht, minimale lijsten en geringe inbouwdiepte. Interieur zwarte glad of 
naturel glad. Fronten optioneel. Convectieventilator (Maxvent) optioneel. 

Gebruiksdoel Sfeerverwarming 

Type toestel Inbouwtoestel 

Type verbranding Gesloten verbranding 

Gas Aardgas G20 of G25 en propaan G31 

Vuurbeeld Houtblokkenvuur 

Belasting (Hs) 
Vermogen 

G25: 8.2kW 
 5.9kW 

G20: 8.9kW 
 6.5kW  

G31: 9.0kW 
 6.5kW 

Maten - zonder ventilator: BxHxD = 984x580 … 600x362mm 
- met ventilator:  BxHxD = 984x580 … 600x400mm 
Hoogte exclusief rookgasstomp, breedte exclusief kast glasruit. 
Inbouwopening BXH = 954x404mm (met ventilator) 
 BxH = 954x354mm (zonder ventilator) 
 
Fronten 
Front Alpha zonder ventilator BxHxD = 1026x426x20 
Front Alpha met ventilator BxHxD = 1026x476x20 
Front Bèta zonder ventilator BxHxD = 1296x536x20 
Front Bèta met ventilator BxHxD = 1296x586x20 
 

Rookgasaansluiting Ø150/100mm, bovenop 

Rookgasafvoer Natuurlijke trek 

Regeling Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de 
afstandsbediening. 
Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur ( vier 
schakelpunten per dag). 

Bediening Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x 
blokbatterij 9V; ontvanger 4x batterij AA) 

Ontsteking Elektronische ontsteking op waakvlambrander 

Gasaansluiting 3/8” inwendig (verloopkoppeling 3/8 uitwendig/Ø150 knel wordt meegeleverd) 

Gewicht  

Bijzonderheden Vario-burner®. Beveiliging hoofdbrander met tweede thermokoppel. 
Inclusief: bedieningsluik, houtblokken, afstandsbediening, batterijen, dopsleutel 
sleutelwijdte 8 (bevestiging glasraam) en een verloopkoppeling 3/8bu/Ø15knel.  
Het toestel is voorzien van stelpoten.  
Inbouwlijst(en) van gepoedercoat en gegalvaniseerd staal om corrosievorming 
bij afwerken (stucwerk) te voorkomen. 
 
Maxvent standen: uit/laag/hoog. Automatisch schakeling met clixon 36°.  
 
Bedieningsluik met gasregelblok plaatsbaar tot een afstand van ca. 100cm van 
centrum het toestel. Toestel is hiervoor geheel voorbereid (incl. flexibele RVS-
gasslang L=ca. 100cm van regelblok naar brander). 
 
Het toestel dient voorzien te worden van voldoende boezemontluchting  
( >200cm

2
), ook bij gebruik Maxvent, omdat deze uitgeschakeld kan worden. 

Aparte boezembeluchting niet nodig. 
 

 
 
Overzicht van wijzigingen 

Datum Aard van de wijziging 

29-01-2010 Nieuwe specificatie. 

  

  

 


