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CONVECTOREN

De convector-accumulatieverwarming ETHERMA DUO PLUS is 
een modern directe verwarmingstoestel. Deze overtuigt qua ver-
warmingstechnologie meteen in drievoudig opzicht: de unieke 
combinatie van convectie, stralingswarmte en warmteopslag be-
looft niet alleen een hoger vermogen, maar ook een optimalisatie 
van de bedrijfskosten. Door de compacte constructie bespaart 
het krachtige verwarmingsapparaat ruimte, genereert tegelijker-
tijd prettige stralingswarmte en dankzij de geïntegreerde rege-
ling kan de gewenste kamertemperatuur eenvoudig, elektronisch 
worden geselecteerd. De ETHERMA DUO PLUS blinkt niet alleen 
uit door zijn moderne, puristische design, maar ook door zijn 
snelle verwarmingsreactie. In de UIt-stand is de vorstbescher-
ming actief. Bij een plotselinge temperatuurdaling, bijv. door een 
open raam, schakelt het apparaat automatisch uit. Bovendien 
kan de ETHERMA DUO PLUS via een dag- en weekprogramma 
afzonderlijk aan de betreffende behoeften aangepast worden. 
Het verwarmingsapparaat kan horizontaal aan de wand worden 
gemonteerd en wordt via een aansluitkabel met stekker aange-
sloten.

De ETHERMA DUO PLUS is de ideale vervanging voor verouderde 
accumulatoren - geen roetvorming, tot op de punt nauwkeurige 
temperatuurregeling, ruimtebesparend en krachtig.

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning:  230 V
> Vermogen:   1500 W, 2000 W
> Regelbereik:   15 – 28 ºC
> vorstbescherming: 7 ºC
> Oppervlaktetemp.: max. 85 ºC bij norm. binnentemp.
> Oppervlakte:   12mm Steen, wit RAL 9003
> Apparaat/mont.diepte:  105 mm
> Beschermingsgraad:  IP24
> Beschermingsklasse: II
> aansluitkabel:  stekkerkabel 1 m
> Systeemopbouw:  CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

 + Krachtige convector met aanvullende stralingswarmte
 + Ruimtebesparend
 + Infinity-design zonder rand
 + Geïntegreerde, ERP-conforme regeling
 + Conform Ecodesign-richtlijnen
 + Tages- und weekprogramma
 + Detectie van temperatuurdalingen
 + Geluidloze regeling dankzij TRIAC-technologie
 + Aan-/uitschakelaar
 + Twee verwarmingselementen
 + Maximale beveiliging tegen breuk en oververhitting
 + Geen service, geen onderhoud nodig

 
KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmte- 
behoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de  
verwarming. Als richtwaarde geldt:

30-55 W/m² lage energie- und passiefhuis 
60-80 W/m² goed geïsoleerde woonkamer 
85-105 W/m² middelmatig geïsoleerde woonkamer
110-130 W/m² slecht geïsoleerde woonruimte 

Type Artikelnr. Vermogen (W) Breedte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg)
ET-DUO-PLUS-1500-W 44880 1500 1000 500 22
ET-DUO-PLUS-2000-W 44881 2000 1000 500 22

KG: D6 | LZ: voorraadETHERMA DUO PLUS convector-accumulatieverwarming, 1500 - 2000 W, 230 V, IP 24

ETHERMA DUO PLUS 
 
De convector-accumulatieverwarming met  
stralingswarmte

NIEUW


