
27INFRAROODVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Vermogen: 300, 450 W
> Oppervlaktetemp.: max. 95 °C
> Oppervlak: gestructureerd
> Corpus: stalen behuizing wit, RAL 9016
> Inbouwdiepte: 22 mm
> Beschermingsgraad:  IPX4
> Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² stekkerkabel
> Garantie: 5 jaar 
> Regeling: Ja
> Positie regeling: links

KEUZEHULP

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

20-45 W/m² Lage-energie- en passiefhuizen 
50-70 W/m² Goed geïsoleerde woonruimte 
75-95 W/m² Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m² Slecht geïsoleerde woonruimte

Accessoires KG: A7 | LT: 2 weken

Type Artikelnr. Omschrijving
SET-WM-LAVA-STAND 44920 Wandmontageset voor LAVA® STAND (2 montagerails en 4 bevestigingsschroeven)

Type Artikelnr. Regeling Vermogen (W) Lengte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg)
LAVA-STAND-300-W 44897 Ja 300 620 620 7,5
LAVA-STAND-450-W 44898 Ja 450 900 620 10,5

LAVA® STAND infrarood, Wit (RAL 9016) KG: I1 | LT: 2 weken

De LAVA® STAND wordt stekkerklaar met een geïntegreerd 
regeling geleverd.

LAVA® STAND
De flexibele, staande infraroodverwarming

PRODUCTVOORDELEN

+ Geïntegreerd, uitklapbaar statief
+ Wandmontageset als optie verkrijgbaar
+ Draaggreep aan het apparaat voor gemakkelijk transport
+ Geïntegreerde, elektronische regeling LAVA®-R
+ Groot stralingseffect
+ Maximale uitstraling dankzij optimale isolatie achterzijde
+ Krasbescherming dankzij steunen/voeten met vilt

STAND-INFRAROOD

De LAVA STAND is een mobiele infraroodverwarming die dankzij 
het statief in vrijwel alle ruimtes, zoals woonruimtes, kantoren, 
badkamers of containers, als extra warmtebron of als autonoom 
verwarmingssysteem kan worden toegepast. De infraroodver-
warming is te allen tijde klaar voor gebruik en kan dankzij de 
geïntegreerde regeling ongecompliceerd aan het apparaat wor-
den bestuurd. Door de homogene oppervlaktetemperatuur vindt 
de warmteafgifte op de betreffende locatie gelijkmatig plaats 
– zonder kostbare montagewerkzaamheden. Optioneel is een
montageset verkrijgbaar om het paneel aan de wand te installe-
ren. Het infraroodpaneel heeft zelf een dikte van slechts 22 mm
en integreert door het sobere, witte design in iedere ruimte.


