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SPECIFICATIES Hydro 20 Hydro 25
Nominaal vermogen (aan CV): 5,1-17,9kW 5,1-22,4kW
Efficiency (@nom. verm.): 90,4% 88,4%
Inhoud pelletreservoir: 64 kg. 64 kg.
Verbuik: 1,2-4,1 kg/u 1,2-5,2 kg/u
Rookkanaalaansluiting: 80mm 80mm
Minimale schouwtrek: 10Pa 10Pa
Aansluitmaat CV: 3/4 bu.dr. 3/4 bu.dr.
Gewicht: 210 Kg 210 Kg
Afmetingen (bxdxh) 64x72x142 64x72x142
Expansievat: 8l 8l
CV-pomptype: Wilo HR Wilo HR
Zelfreinigend: ja ja
Prijs (incl. 21% BTW): €4658,50 €5142,50
Optionele pelletbunker: €1815,-  (incl. sensor en pelletschroef)
Optie internetbediening: €241,-  
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DE IDEALE PELLETKETEL
De Adler Hydro is de perfekte compacte pelletketel: betrouwbaar door de hoge 
bouwkwaliteit en de zelfreinigende brander, zuinig door het hoge rendement, 
makkelijk door een ruim pelletreservoir en de eenvoudige bediening, breed 
inzetbaar door de uitgebreide installatieopties, en - niet onbelangrijk - een aan-
trekkelijke prijs.

UITBREIDBAAR EN CONNECTED
Extra opslag? Kies de 300kg pellet-
bunker. Bedienen op afstand? Geen 
probleem met de Wifi-optie.
Tapwateroiler, zonneboiler, warm-
tepomp of buffervat? Ook mogelijk! 
Met de Adler pelletketels maakt u 
elke soort installatie duurzaam en 
comfortabel winterbestendig.

NU MET €2500 SUBSIDIE
De Hydro serie komt in aanmerking 
voor €2500 ISDE subsidie.  Uw 
investering blijft beperkt en kunt u 
deze binnen 4-7 jaar terugverdienen.

Als u een warmtepomp- of zonne-
boiler koppelt heeft u recht op nog 
meer subsidie en wordt uw systeem 
nóg duurzamer en zuiniger.
Vraag ons gerust voor een advies. We 
vinden altijd wel een oplossing die bij 
uw situatie en budget past.

BETROUWBAAR EN DUURZAAM
Door de zelfreinigende branderbak 
krijgen verstoppingen geen kans.  
Samen met de keramische ontsteker 
zorgt dit voor een zeer betrouwbare 
werking. De warmtewisselaar wordt 
ook automatisch gereinigd zodat het 
rendement optimaal blijft en de 
onderhoudsintervallen ruim zijn.
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