Elektrische verwarming

eloMENT infrarood panelen

Modern warmtecomfort dankzij
dynamische stralingsverwarming

SLECHTS
17mm diep
Voordelen:
✓ Ruimtebesparend door geringe diepte van 17 mm
✓ Verwarmingselement straalt dezelfde nuttige stralingswarmte uit als de zon of een open haard
✓ Kamertemperatuur kan tot 2°C lager worden ingesteld met hetzelfde comfortgevoel
✓ De stralingswarmte voorkomt condensvorming op de muren

Ontdek ons gamma op www.vaillant.be

eloMENT infraroodverwarming: aangename warmte in een oogwenk
Dat eloMENT elektrische infrarood (IR-)panelen zo goed als
onmiddellijk hun aangename warmte verspreiden, maakt hen
ideaal als (bij)verwarming voor bijvoorbeeld de badkamer.
De panelen stralen de infrarood-warmte uit, net als een
kachel. Deze straling warmt de voorwerpen in de ruimte op
(en niet de lucht in de ruimte), waardoor er een comfortabeler
warmtegevoel ontstaat.

De eloMENT panelen bieden keuze tussen vijf verschillende
formaten en vermogens. Met een diepte van 17 mm, nemen ze
nauwelijks plaats in. De stralingshoek van 140° vraagt idealiter
om installatie direct onder het plafond of bovenaan de wand.
Regeling gebeurt via de draadloze thermostaatafstandsbediening. Optioneel is ook installatie van een
openraamdetectie mogelijk.

Daar komt bovendien weinig luchtcirculatie aan te pas, zodat
de stofvervuiling sterk beperkt blijft. Perfect voor wie met
stofallergie kampt.

Specificaties eloMENT infrarood panelen
Omschrijving

Eenheid

Artikelnummer
Capaciteit

W

Stroomvoorziening

V

VEI 300 / 1 MW

VEI 500 / 1 MW

VEI 700 / 1 MW

VEI 800 / 1 MW

VEI 1000 / 1 MW

0010023193

0010023194

0010023195

0010023196

0010023197

320

500

650

800

1.000

592 / 1.192 / 17

592 / 1.492 / 17

750 / 1.500 / 17

14

17

21,5

3,5

4,3

230V / 50Hz 1/N/PE

Montage

Wand / plafond

Gewicht
Elektrische aansluiting

mm

592 / 592 / 17

592 / 892 / 17

kg

7,8

11

V, Hz

Stroomsterkte

A

Beschermingsklasse

IP

230, 50-60
1,4

Aansluiting

2,8
21
Stekker, geaard

Kabellengte

mm

Voorzijde

1.850
Metaal

Kleur, afwerking

Wit RAL 9003 zijdeglans, slag-en krasbestendige poedercoating

Max. oppervlakte temperatuur

Verwarming   

2,2

°C

Koeling   

Hernieuwbare energie
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Afmetingen (Hoogte / Breedte / Diepte)

