Productbrochure

EDDYBOY
de vierseizoenenbank
De EDDYBOY is de ideale sfeermaker op frisse zomeravonden en
koude winterdagen. Nestel je lekker knus op de warme bank en
geniet tot in de late uurtjes van de fijne stralingswarmte. Droom
weg bij de sfeervolle gloed van heerlijk knisperende vlammen.

En wat dacht je van barbecueën, wokken of marshmallows
roosteren boven het vuur? Haast niets zo heerlijk als buiten
naar echte vlammen kijken, zeker als het koud is, en zeker als
je lekker warm zit.
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EDDYBOY bank

afmetingen

De EDDYBOY terrasbank brengt duurzame warmte en comfort zodra het buiten
frisser wordt. Blijf extra lang buiten zitten op deze verwarmde bank. Zo worden
tuin en terras een verlengde van uw huis of zaak.
Deze innovatieve bank draagt bij tot momenten van plezier bij elke sociale
gelegenheid.

•
•
•
•

Standaardlengtes: 2 m, 2,25 m en 2,5 m
Vermogen: 760 watt, 830 watt en 900 watt
Zithoogte: 46 cm
Diepte: 65 cm
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kleuren

Kies uit verschillende frisse kleuren om van de bank een echte eyecatcher voor je tuin of
terras te maken.

wit (RAL 9010)

antracietgrijs (RAL 7021)

hemelsblauw (RAL 5015)

geelgroen (RAL 6018)

oranje (RAL 2004)

meloengeel (RAL 1028)
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verbruik

• EDDYBOY cv: 0,925 kilowatt/uur (pomp en cv-ketel)
• EDDYBOY hot tub: 25 watt/uur (pomp) warmterecuperatie uit hot tub
• EDDYBOY vaatwasser: 25 watt/uur (pomp) warmterecuperatie uit horecavaatwasser

Vergelijking met andere terrasverwarmers:
Type verwarming
Butaan heaters
“Paddestoel”

Verbruik/uur

Kostprijs/kWh

Onkosten/8 u/dag

Onkosten/200 dagen/jaar

12 kWh

€ 0,09

€ 8,64

€ 1728

Elektrische heaters
“Straalkachel”

2,5 kWh

€ 0,22

€ 4,40

€ 880

EDDYBOY CV
“Terrasbank”

0,9 kWh

€ 0,08

€ 0,58

€ 116

EDDYBOY op centrale verwarming aangesloten, energieprijzen op 01/04/2015
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installatie
centrale verwarming

De bank wordt indirect aangesloten op de centrale verwarming door middel van een
warmtewisselaar met vorstbeveiliging.
Met een eenvoudige schakelaar wordt de EDDYBOY aan- en uitgezet. De kernwaarden
zijn plug and play, laag energieverbruik, weinig onderhoud, betrouwbaarheid en
vandalismebestendigheid.

Circulatiepomp

EDDYBOY
Warmtewisselaar

Centrale verwarming

Circulatiepomp
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installatie
hot tub/zwembad/sauna

Na gebruik van een hot tub wordt het opgewarmde water om hygiënische redenen
ververst. Hierdoor gaan dagelijks liters warm water verloren. Door deze warmte te
recupereren kan je nog urenlang genieten op de EDDYBOY banken.

Circulatiepomp

EDDYBOY
Hottub

Warmtewisselaar

Circulatiepomp
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installatie
horecavaatwasser

Specifiek voor horecazaken wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om de warmte
uit het afvalwater van vaatwassers — die anders onherroepelijk verloren gaat — te
hergebruiken voor de verwarming van de zitbanken.

Vet-/vuilfilter

EDDYBOY

Warmtewisselaar

Circulatiepomp

Vaatwasser

Riolering
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gebruik

onderhoud

levertijd

• Gebruik de on/off-schakelaar.
• De temperatuur van de bank is bij alle systemen instelbaar via een thermostaatkraan.
• Naarmate de omgevingstemperatuur warmt de EDDYBOY in 10 à 30 minuten op tot een
gemiddelde banktemperatuur van 30°C.

• Na installatie jaarlijks ontluchten en eventueel bijvullen. Het systeem kan gevuld worden
met een antivriesproduct, zodat het beschermd is tegen vorst.
• Alle EDDYBOY producten zijn gemaakt uit metaal, hebben een anti-roestbehandeling
ondergaan en zijn gepoedercoat voor alle weersomstandigheden. Dit garandeert een
lange levensduur en maakt de EDDYBOY zo goed als onderhoudsvrij.

De levertijd van alle EDDYBOY producten is 6 à 8 weken.
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Voor verdere informatie over de verkoop kan je ons contacteren
op +32 499 36 48 16 of via het contactformulier op www.eddyboy.be.

