
32 INFRAROODVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

> Uitvoering: 250, 500, 750, 1000 W
> Oppervlaktetemp.: max. 95 °C bij norm. binnentemp.
> Oppervlak:  staalplaat 
> Inbouwdiepte: 26/57 mm 
> Keurmerk: TÜV

De LAVA® 2.0 design infraroodverwarmingen zijn bijzonder  
efficiënt en energiebesparend. Het 6 mm dikke oppervlakmateri-
aal van veiligheidsglas, speciaal keramiek of composiet evenals 
twee temperatuurbegrenzers in alle panelen waarborgen te allen 
tijde een veilig gebruik. Dankzij de innovatieve technologie hebben 
de oppervlakken een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie 
met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garan-
deert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralingsef-
ficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in 
de ruimte. 

De constructie zonder rand zorgt voor een moderne uitstraling.  
U kunt kiezen uit vier oppervlakken (STEEL / GLAS / CERAMIC /
STONE) en maar liefst zes vermogensuitvoeringen.

Dankzij de praktische plug-and-play-box aan de achterzijde 
van alle LAVA®  2.0-modellen kan eenvoudig een regeling gemon-
teerd worden, zowel direct op het apparaat als draadloos of via 
een bedrade regelaar (zie ook pagina 92).

Type Artikelnr. Vermogen (W) Lengte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg)
LAVA2-STEEL-250-W 39618 250 500 630 6
LAVA2-STEEL-500-W 39619 500 900 630 10
LAVA2-STEEL-750-W 39620 750 1300 630 14,5
LAVA2-STEEL-1000-W 39621 1000 1600 630 18

LAVA® STEEL 2.0 infraroodverwarming, staalplaat, wit (W) RAL9016 KG: I1 | LT: voorraad

INFRAROODVERWARMING MET PLUG-AND-PLAY-SYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Beschermingsgraad:  IPX4
> Beschermingsgraad:  I
> Aansluiting: stekkerkabel 1 m
> Wandmontage: horizontaal of verticaal 
> Garantie: 5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

+ Optimale stralingsefficiëntie dankzij
• maximale uitstraling naar voren
• homogene oppervlaktetemperatuur
• groot oppervlak
• optimaal geïsoleerde achterzijde (ca. 40 °C bij wandmont.)

+ Infinity-design zonder rand
+  Plug-and-playregeling voor een eenvoudige regeling
+  Uitstekende beveiliging tegen breuk en oververhitting
+ Geen service, geen onderhoud nodig
+ Geen magneetveld

LAVA ® 2.0 DESIGN
INFRAROODVERWARMING
Met de 2.0 bent u plug-and-play-klaar.

LAVA® opbouw Plug-and-play-box aan de achterzijde


