SENSE

Een nieuwe Dovre sensatie

www.dovre.be

Vertrouw op Dovre:
Uw warmtecomfort. Onze traditie en ons vakmanschap.
De Dovre-haarden en -kachels vinden hun oorsprong
in de barre winters van het hoge Noorden. Al meer
dan 80 jaar leveren ze dagelijks het bewijs van hun
uitzonderlijke kwaliteiten.
Dovre is een bergplateau ten Noorden van Oslo met
een uiterst guur klimaat. In Noorwegen is Dovre het
symbool van kwaliteit en robuustheid.
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Ook in onze streken hebben de Dovre-producten
in de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie
opgebouwd op het gebied van warmtetechnologie.
Honderdduizenden mensen genieten nu al van de
behaaglijke warmte en gezelligheid van een Dovre in
hun huiskamer.
Dovre kachels en haarden worden gemaakt uit
hoogwaardig gietijzer, de ideale warmtegeleider.

SENSE
Unieke eigenschappen
•

Attractieve vormgeving met zachte lijnen

•

Compacte en slanke afmeting

•

Mooi zicht op de vlammen

•

Airwash glasbeluchting voor een schoon glas

•

Makkelijk te bedienen luchtregeling met 1 luchtschuif

•

Techniek van naverbranding voor meer warmte en
schonere verbranding

•

Rookgasaansluiting: bovenaan of achteraan met
hetzelfde aansluitstuk

•

Eenvoudig te installeren

•

Hoog rendement

•

Unieke en gebruiksvriendelijke sluiting, naadloos
geïntegreerd in het design

•

Externe luchttoevoer aansluiting achteraan voorzien

•

Reeks met 4 design variaties

•

Keuze in kleur en afwerking tussen (zwart) gelakt of

Boven- of
achteraansluiting, beide
zijn mogelijk door het
aansluitstuk te draaien.

geëmailleerd (zwart of wit)

900 mm

Makkelijk te bedienen
sluiting, harmonieus
geïntegreerd in het
design.

Superslanke
vormgeving!

36

0

0
47

m

m

m

m

Externe luchttoevoer
aansluiting achteraan
voorzien.
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Prachtige combinatie van
warmte en design
De elegante afwerking en vloeiende lijnen maken van Sense een bijzonder mooie
serie. Ze heeft hierdoor de perfecte uitstraling voor hedendaagse interieurs. Sense
biedt u knap design en sfeervolle warmte met een verleidelijk vlambeeld.
Deze moderne familie van houtkachels is dankzij het hoge rendement en kleine
vermogen uitermate geschikt voor lage energie woningen.
U kan kiezen uit 4 uitvoeringen: op poten of box met of zonder zijruiten. Er is ook
kleurkeuze in geëmailleerde versies. Elke versie kan makkelijk bovenaan of achteraan
aangesloten worden op het rookgaskanaal.

Sense 103
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Zwart gelakte Sense op poten en
driezijdig zicht op het vuur.

Sense 203

Wit geëmailleerde Sense op box en
driezijdig zicht op het vuur.

10 redenen

om voor Dovre te kiezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieuvriendelijk
Kostenbesparend
Kwaliteitsvol
Massief gietijzer
Gebruiksvriendelijk
Duurzaam
Betrouwbaar
Vakbekwaamheid
Aantrekkelijk design
Ruim assortiment

Belgisch gietijzer zoals alleen Dovre het maakt

Hoogwaardig gietijzer is de ideale warmtegeleider. De vormvastheid en hoge temperatuurbestendigheid van
gietijzer zijn de beste garanties voor de duurzaamheid van uw toestel. De Dovre-gieterij heeft zich op dit domein
gespecialiseerd.

Techniek van naverbranding

De nieuwste generatie Dovre-kachels is voorzien van een uniek dubbel verbrandingssysteem. Via de achterzijde
wordt secundaire lucht in de kachel toegelaten. Deze wordt eerst verwarmd en vervolgens in de verbrandingskamer
geleid. Hierdoor ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw
doen ontvlammen. Resultaat: een hoger warmterendement en een schone en milieubewuste verbranding.
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Technische specificaties per type
Sense 100

Sense 103

Sense 200

Sense 203

afmetingen:
470x900x360 mm

afmetingen:
470x900x360 mm

afmetingen:
470x980x360 mm

afmetingen:
470x980x360 mm

gewicht:
105 kg

gewicht:
105 kg

gewicht:
125 kg

gewicht:
125 kg

hoogte rookafvoer
achteraan:
790 mm

hoogte rookafvoer
achteraan:
790 mm

hoogte rookafvoer
achteraan:
870 mm

hoogte rookafvoer
achteraan:
870 mm

Sense 100

Sense 103

Sense 200

Sense 203

versie met poten

versie met driezijdig glas
en poten

versie op box

versie met driezijdig glas
en box
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Algemene technische specificaties
Naam product: 			
Sense
Type: 				houtkachel
Brandstof:			hout
Lengte houtblokken:		
35 cm
Rookgasafvoer diameter:
150 mm
Aansluiting rookgasafvoer:
bovenaan of achteraan
Verbrandingssysteem: 		
verbrandingskamer met secundaire verbranding
Gem. temp. van de rookgassen: < 350 °C *
Minimum trek: 			
12 Pa
Nominal vermogen:		
7 kW
Minimum vermogen:		
2.3 kW
Maximum vermogen:		
9 kW
Capaciteit:			140 m³
Rendement:			
> 78 % *
CO-uitstoot (13%O2):		
< 0.10 % *
Stofdeeltjes:			
< 40 mg/Nm³ *
Aslade: 				ja
Stookvloer:			vast rooster
Mogelijkheid voor externe luchttoevoer: Ja, diameter 100 mm
Materiaal: Gietijzer en vuurvast materiaal (vermiculiet) voor verbrandingskamer
Afstand tot brandbare voorwerpen: achter: 400mm* - zij: 500mm* - voor: 800mm*
* onder voorbehoud

Keuze in kleur
Sense is er standaard in zwart gelakte
uitvoering. U kan ook kiezen voor een
geëmailleerde afwerking (glanzend
zwart of wit).

zwart gelakt
(standaard)

wit
geëmailleerd

zwart
geëmailleerd
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Sense

Op zoek naar meer
Dovre producten?

Surf naar onze website www.dovre.be
of vraag onze brochure bij een Dovre-verdeler bij u in de buurt.

www.dovre.be
In het kader van continue productverbetering, kunnen specificaties van het geleverde toestel afwijken van de beschrijving in deze brochure, zonder
voorafgaande kennisgeving. © Dovre ref. 24.00305.042 - 2013/09 NL

