INFRAROOD GLASPANELEN
De 2HEAT glazen infrarood stralingspanelen zijn unieke producten, die een
economische vorm van verwarming combineren met een zeer esthetisch glas
design.
De opbouw is afgeleid van de succesvolle 2HEAT LT infrarood panelen, die al
ruim 20 jaar worden geproduceerd.
Glazen panelen zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van de
interieurs, waarin ze niet alleen als bron van verwarming, maar ook als een
belangrijk design element functioneren.
Ze zijn ook een ideale vorm van verwarming voor een lage-energie-woningen,
waar met lage kosten voldoen aan de eisen m.b.t. lage temperatuur
verwarming.
De panelen zijn voorzien van een behuizing met thermische isolatie, die
voorkomt dat het paneel aan de achterzijde nauwelijks warm wordt en de
warmte wordt geconcentreerd aan de voorzijde achter het glas-paneel.

1192x592x30mm, verkoopprijs € 565,00 in BTW

De glaspanelen zijn uitgerust met een maximaalthermostaat, waardoor
oververhitting wordt uitgesloten.
Ook deze glasppanelen kunnen zowel horizontaal, verticaal, of staand
geïstallleerd worden.
Kortom een zeer veelzijdige vorm van verwarming in een moderne
vormgegeven behuizing, leverbaar in de kleuren wit en zwart.
Andere kleuren op aanvraag leverbaar!
Elke ruimte waarin de panelen zijn geïnstalleerd kan onafhankelijk van andere
ruimten worden geregeld.
In grote ruimtes kanmen zelfs kiezen om bepaalde gedeelten van de ruimte te
regelen.
De standaard methode is het regelen van de temperatuur met behulp van de
(klok)thermostaten (analoog of digitaal). De panelen worden tegen
overbelasting beschermd door een ingebouwde tweepolige stroomonderbreker.

Eenvoudig ophangsysteem
592x592x30mm, verkoopprijs € 435,00 in BTW
Omschrijving / specs
Product:
Weersbestendigheid:
Vermogen:
Gewicht:
Aansluitkabel:
Keuringen:
Fabrikage:
Verwarmingselement:
Verkrijgbaar in:
Kader:
Bevestiging:
Garantie:
Toepassingen:
Maximale temperatuur:

Radiant Glass (gehard glas)
IP 20
300W (592x592x30) of 600W (1192x592x30)
300W (7kg), 600W (14kg)
3x1,5mm2, ca. 100cm, zonder stekker
CE, IEC
Europa
Carbontechniek
Zwart en Wit
Aluminium
Muurbeugel / wandbeugel inbegrepen, eventueel staand met optioneel voetsteun
5 jaar
Badkamers, Woonkamers, Slaapkamers, Caravans, Kantoren, Winkels, Renovatie projecten,
Ziekenhuizen, Chalets, Tijdelijke verblijven, Ateliers, Showrooms, Dierenverblijven.
100°C. middels clixon beveiliging.

