
DIRECTE VERWARMINGSTOESTELLEN 55

CONVECTOREN

De compacte convector is bedoeld voor het snel verwarmen van 
woonruimtes, kelders, toiletten, slaapkamers en hobbyruimtes. 
Deze uitvoering is ideaal voor badkamers omdat de apparaten 
spatwaterdicht zijn. Het monoblock-verwarmingselement ver-
warmt de binnenlucht zeer snel en efficiënt. De ventilatieroosters 
leiden de warme lucht door middel van natuurlijke convectie naar 
voren in de ruimte en voorkomen zo het verkleuren van de wand. 
De elektronische thermostaat zorgt voor een nauwkeurige tem-
peratuurmeting en de instelling van de 4 bedrijfsmodi: Comfort, 
Energiebesparing, Vorstbescherming en Uit. De thermostaat kan 
door middel van een weekprogramma aan individuele wensen 
worden aangepast. Daarnaast optimaliseert de detectie van tem-
peratuurdalingen het gebruik van het verwarmingssysteem, dat 
hierdoor voldoet aan de Ecodesign-richtlijn LOT 20.

Elektronische thermostaat met kinderslot

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning:  230 V
> Vermogen:   500 – 2000 W
> Regelbereik:   7 – 27 ºC
> Regeling:   elektronische thermostaat
> Oppervlakte:   Stalen behuizing gepoedercoat
> Kleur:   Verkeerswit, RAL 9016
> Apparaatdiepte:  105 mm
> Beschermingsgraad:  IP24
> Beschermingsklasse: II
> Aansluitkabel:  2-polig + stuurdraad 90 cm
> Systeemopbouw:  CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

 + Snelle opwarming dankzij monoblock-verwarmingselement
 + Geen verkleuring v.d. wand door warmteafgifte aan voorzijde 
 + Nauwkeurige, elektronische meting van de ruimtetemp.
 + 4 modi: comfort, energiebesparing, vorstbescherming en uit-

schakelen – via stuurdraad of programmering op het toestel
 + Weekprogramma optimaliseert de inschakeltijden
 + Geschikt voor badkamers
 + Kinderbeveiliging

KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebe-
hoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwar-
ming. Als richtwaarde geldt:

30-55 W/m² lage-energiewoning en passiefhuis 
60-80 W/m² goed geïsoleerde woonruimte 
85-105 W/m² middelmatig geïsoleerde woonruimte
110-130 W/m² slecht geïsoleerde woonruimte 

Type Artikelnr. Vermogen (W) Breedte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg)
SN-500-Eco 40513 500 340 440 3,7
SN-1000-Eco 40514 1000 420 440 4,3
SN-1500-Eco 40515 1500 580 440 5,6
SN-2000-Eco 40516 2000 740 440 6,7

KG: D1 | LT: voorraadConvector Serena eco, 500 – 2000 W, 230 V, IP24

ETHERMA SERENA ECO 
 
Convector met elektronische thermostaat


