
 
Productspecificatie Virtuo 75 *) 
 

Modelnaam Virtuo 75 

Omschrijving Sfeerinbouwhaard met frontaal vuurzicht en minimale lijsten. Strakke inbouw 
mogelijk. Robuuste houtblokken. Realistisch geprojecteerd vlambeeld, diverse 
vlambeelden mogelijk. Eco Glow, het LED Gloeibed. Laag elektrisch 
vermogen, voor verwarmen 2 standen mogelijk.  

Gebruiksdoel Sfeerverwarming 

Type toestel Inbouwtoestel 

Elektrisch vermogen 0, 1 en 2 kW. 

Vuurbeeld 
(vanaf Q2-2022) 

Standaard beschikbaar Downloadbaar 

• Gentle • Crackling 

• Graceful • Dazzling 

• Magic • Rustic 

• Elegant • Comfort 
  • Dynamic 
  • Disco 
  • Relax 
  • Christmas 

Maten Inbouwunit:  BxHxD = 803x1000x510mm 
Zichtmaten inbouwframe:  BXH = 803x558mm 
Vuurzicht:  BXH = 788x550mm 
Onderrand inbouwframe:  min. 137mm 

Warmte afvoer Natuurlijke convectie. Aanvullende ventilatie van de boezem is niet 
noodzakelijk. Het toestel wordt geleverd met ventilator. Deze heeft als functie 
de door het verwarmingselement geproduceerde warmte te verspreiden. 

Regeling • Vermogen hand geregeld via afstandsbediening of app, - of  

• thermostatisch geregeld zonder timer, alleen via app, – of 

• thermostatisch geregeld via weekprogramma met 4 schakelmomenten per 
dag, alleen via app. 

• De temperatuur sensor die noodzakelijk is voor de thermostatische regeling 
is geplaatst op de printplaat onder de linker stam van het toestel. 

Bediening • Infrarood afstandsbediening, op batterijen (2x type AAA). Hiermee is het 
mogelijk; 
o het toestel aan / uit te schakelen, 
o te schakelen tussen verschillende beelden, 
o te schakelen tussen vermogens 0 (uit), 1 en 2 kW, 
o te schakelen tussen geluid (aan/uit). 

• 0/I knop op toestel rechts bovenin. 

• Externe aansturing via app. Via bluetooth wordt de 1e keer verbinding 
gemaakt tussen toestel en het lokale Wi-Fi netwerk. Daarna is alle 
communicatie via Wi-Fi. Hiermee is het mogelijk: 
o het toestel aan / uit te schakelen, 
o de frequentie en de lichtintensiteit van het gloeibed te beïnvloeden, 
o te schakelen tussen verschillende beelden, 
o het beeld op pauze te zetten,  
o het beeld uit te zetten, en dan alleen het gloeibed te laten zien 
o in de toekomst nieuwe beelden te downloaden, 
o de vermogens te regelen (zie Regeling) 
o te schakelen tussen geluid (aan/uit). 

Elektr. aansluiting 230VAC met randaarde. Levering in UK met UK-plug. 

Accessoires  • Convectiespoiler voor optimale stroming warme lucht. 

Gewicht Toestel inclusief verpakking; 100 kg 

Standaard 
meegeleverd 

Houtblokken, zwarte en grijze chips, zwarte, grijze en rode stenen, 
afstandsbediening, batterijen, aansluitsnoeren + stekker 230V (EU + UK, 
L=100cm), stelvoeten.  

Bijzonderheden • Zeer laag elektrisch vermogen. 

• Diverse sfeerbeelden mogelijk. Vlambeelden en alternatieve beelden.  

• Bij enkele sfeerbeelden is tevens geluid beschikbaar. 

• Naadloos in de hoek in te bouwen.  

• Kaderloos inbouwen mogelijk. 

• Sterk gereduceerde warmteoverdracht, daardoor maximale vrijheid keuze 



 
aansluitende materialen. 

CE-ID (PIN) Niet van toepassing voor elektrische haarden. 

 
 

  Unit 

Nominale warmteafgifte 2 kW 

Minimale warmteafgifte 1 kW 

Maximale continue warmteafgifte 2 kW 
Aanvullend elektriciteitsverbruik:   

• bij nominale warmteafgifte 40 W 
• bij minimale warmteafgifte 40 W 
• in stand-by modus <0.5 W 

 
*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details. 
 
 
Overzicht van wijzigingen 
Datum Aard van de wijziging 

17-03-2020 Nieuwe specificatie 

23-03-2020 Maten inbouwkader aangepast 

08-05-2020 Gewicht aangepast 

06-10-2020 Uitbreiding informatie app 

21-10-2021 Aanpassing beschikbare sfeerbeelden 

29-03-2022 Geen Clear View glas meer beschikbaar 

29-03-2022 Aanpassing beschikbare sfeerbeelden 

 


