
42 INFRAROODVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

>  Nominale spanning: 230 V
> Verwarmingslamp: premium carbonlamp
> vermogen:  2000/2500 W 
    Levensduur lamp 10.000 h
> kleur:   Wit RAL 9016, Zwart RAL9011
> Aan/uit-schakelaar: nee
> beschermingsgraad: IP 65
> Aansluiting:  stekkerkabel 180 cm
> Garantie:  5 jaar

Type Artikelnr. Vermogen (W) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (incl. houder) (mm) Gewicht (kg)
ET-EXO-PRO-2000-W 45000 2000 830 155 111 (250) 5,00
ET-EXO-PRO-2000-B 45001 2000 830 155 111 (250) 5,00

ET-EXO-PRO-2500-W 45002 2500 930 155 111 (250) 5,67
ET-EXO-PRO-2500-B 45003 2500 930 155 111 (250) 5,67

KG: R2 | LT: voorraadETHERMA EXO PRO Premium infraroodstraler

Type Artikelnr. Vermogen (W) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (incl. houder) (mm) Gewicht (kg)
ET-EXO-PRO-2000RC-W 45006 2000 830 155 111 (250) 5,23
ET-EXO-PRO-2000RC-B 45007 2000 830 155 111 (250) 5,23

ET-EXO-PRO-2500RC-W 45008 2500 930 155 111 (250) 5,90
ET-EXO-PRO-2500RC-B 45009 2500 930 155 111 (250) 5,90

KG: R2 | LT: voorraadETHERMA EXO PRO RC Premium infraroodstraler met schakelaar en geïntergreerde draadloze bediening

ETHERMA INFRAROODSTRALER VOOR BUITENRUIMTEN 

PRODUCTVOORDELEN

 + Hoogste warmtedichtheid dankzij innovatieve,  
premium infrarood-carbonlamp

 + Geen zichtbaar lichtstralingsaandeel tijdens de werking
 + Buitengewoon lange levensduur van de premium  

infrarood-carbonlamp
 + Voor montage aan het plafond en aan de wand
 + Nieuw, eenvoudig snelmontagesysteem door middel van 

twee T-kantelhouders
 + RC-uitvoering met afstandsbediening regelbaar
 + RC uitvoering in 3 standen dimbaar (33% / 66% / 100%)

Type Artikelnr. Omschrijving
ET-RC-EXO-RC 45050 Draadloze afstandsbediening voor de draadloze ETHERMA EXO RC infraroodstralers
ET-LM-EXO-PRO-2000 45040 Carbonlamp van 2000 W voor infraroodstraler ETHERMA EXO PRO
ET-LM-EXO-PRO-2500 45041 Carbonlamp van 2500 W voor infraroodstraler ETHERMA EXO PRO

Accessoires KG: A8 | LT: voorraad

W: Wit  B:Zwart

TOEPASSINGSGEBIED

 + Buitenruimte, zoals terras, balkon, tuin, camping,  
vakantiehuis of in de horeca

 + Verwarmbare oppervlakte:  tot en met 16 m2 bij 2000 W 
tot en met 18 m2 bij 2500 W

NIEUW

Optioneel: 4-kanaals  
draadloze afstandsbediening

ETHERMA EXO PRO
Premium infraroodstraler zonder en met  
geïntegreerde regeling

De nieuwe premium infraroodstraler ETHERMA EXO PRO is speci-
aal ontwikkeld voor toepassing in de buitenruimte, zoals terrassen, 
balkons, horeca of hutten. Dankzij de desbetreffende golflengte 
doordringt de zeer efficiënte kortegolfinfraroodstraling op bijzon-
der doeltreffende wijze de lucht, zorgt uiterst snel voor een merk-
baar warmtegevoel en garandeert in vergelijking met gasstralers of 
-hittepaddestoelen een hoge besparing op de bedrijfskosten. Met 
name buiten kunnen infraroodstralers zeer flexibel worden inge-
zet en overtuigen deze door hun onderhoudsvrijheid. Optioneel is 
de ETHERMA EXO PRO ook beschikbaar met een geïntegreerde, 
draadloze dimmer, zodat de verwarmingsstraler via de afstandsbe-
diening ongecompliceerd geregeld en in drie standen (33/66/100%)  
gedimd kan worden. Het apparaat is gemaakt van hoogwaardig, 
roestvrij aluminium en is dankzij beschermingsgraad IP65 boven-
dien beschermd tegen spuitwater, zodat niets het gebruik het gehele 
jaar door in de weg staat. De innovatieve carbonverwarmingslamp 
genereert op betrouwbare wijze het maximale warmtevermogen met 
slechts een minimaal restlichtaandeel. Met 10.000 uur heeft deze 
een bovengemiddeld lange levensduur. Deze wordt omsloten door 
de reflector, zodat de warmte gericht naar voren wordt afgegeven.


