
Wall fire engine

De Dimplex Wall fire engine is een elektrische inbouwhaard die gecombineerd 

kan worden met het Nissum Concrete frame. De haard is ontworpen om aan 

de muur te hangen. Zo kun je de ideale hoogte kiezen om te genieten van de 

vlammen die door de gloeiende houtblokken vrij in de haard flakkeren dankzij 

het Optimyst® vlameffect. De vlamhoogte en de verborgen verwarming 

kun je helemaal naar eigen wens aanpassen met de meegeleverde 

afstandsbediening. Verkrijgbaar in twee verschillende formaten.

• Inbouwhaard voor plaatsing in een maatwerkframe voor hangende montage

• Geschikt voor de Nissum Concrete omlijsting

•  Het vlameffect kan het hele jaar door onafhankelijk van de warmtebron 

worden gebruikt

•  24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van de week kan apart worden 

ingesteld

• De houtset is inbegrepen

Optimyst® | 230V/50Hz | 2000 Watt

Wall fire engine S

Wall fire engine L



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Wall fire engine

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 
aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Wall fire engine S Wall fire engine L

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 210180 210203

EAN-code 5011139210180 5011139210203

Model Ingebouwde unit Ingebouwde unit

Zicht op het vuur 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 40 x 32 cm 54 x 32 cm

Buitenmaten BxHxD 56,4 x 64,4 x 15,7 cm 71,5 x 56,4 x 15,7 cm

Functies

Warmteafgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee Ja, alleen vlam en effecten Ja, alleen vlam en effecten

Lampmodule Halogeen Halogeen

Geluidsmodule Nee Nee

Instellingen kleureffecten Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W 1000W

Warmte-instelling 2 in W 2000W 2000W

Alleen vlamwerking 200W 200W

Max. verbruik 2000W 2000W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 14,5 17

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar
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