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   Verwarming

Mijn huis, mijn comfort

Voordelen voor de installateur:
 √ Uniforme straling 85%, convectie 15.

 √ Met een stralingsfactor van 72% de beste in zijn klasse dankzij 
goede isolatie

 √ Stralingshoek van 140°

 √ 2 ingebouwde thermische veiligheidsschakelaars per paneel

 √ Flexibele installatie op muren en plafonds mogelijk

 √ Eenvoudige installatie van de draadloze thermostaat en diverse 
ontvangers (Plug and play)

 √ Ideaal te combineren met fotovoltaïsche zonne-energie

Voordelen voor de consument:
 √ Ruimtebesparend door geringe diepte van 17mm

 √ Verwarmingselement straalt dezelfde nuttige stralingswarmte uit  
als de zon of een open haard

 √ Kamertemperatuur kan tot 2°C lager worden ingesteld met  
dezelfde warmtegevoeligheid

 √ De stralingswarmte voorkomt vochtneerslag op de muren

 √ Garantie 5 jaar, levensduur > 25 jaar

eloMENT infrarood panelen
Modern warmtecomfort dankzij  
dynamische stralingsverwarming 

SLECHTS
17mm diep



Mijn huis, mijn comfort

Moderne warmtecomfort dankzij dynamische stralingsverwarming
Onze nieuwe eloMENT infraroodverwarming zorgen voor behaaglijke warmte zoals een open haard of zonnestraling en is ook 
geschikt voor ruimtes die niet veel worden gebruikt. In combinatie met een elektronische thermostaatregelaar kunt u naar 
behoefte de warmtevraag per tijd en temperatuur regelen.

Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam
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Specificaties eloMENT infrarood panelen

Omschrijving Eenheid VEI 300 / 1 MW VEI 500 / 1 MW VEI 700 / 1 MW VEI 800 / 1 MW VEI 1000 / 1 MW

Prestaties

Capaciteit W 320 550 650 800 1.000

Verwarmingstechniek IR-C, ESHC (entire surface heat conductor)

Woonruimte ca. 30W/m³ m² 4 - 5 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 15

Badkamer 45-60W/m³ m² 2 - 3 3 - 5 4 - 6 5 - 8 6 - 10

Afmetingen en gewicht

Montage Wand / plafond

Hoogte mm 592 750

Breedte mm 592 892 1.192 1.492 1.500

Diepte mm 17

Gewicht kg 7,8 11 14 17 21,5

Electrische aansluiting

Elektrische aansluiting V, Hz 230, 50-60

Stroomsterkte A 1,4 2,2 2,8 3,5 4,3

Beschermingsklasse IP 21

Aansluiting Stekker, geaard

Kabellengte mm 1.850

Hydraulische aansluiting

Voorzijde Metaal

Kleur, afwerking Wit RAL 9003 zijdeglans, slag-en krasbestendige poedercoating

Max. oppervlakte temperatuur °C 120


