
45INFRAROODVERWARMING

Type Artikelnr. Vermogen (W) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Gewicht (kg)
ET-EXO-STATIV-2800RC-NA 45032 2800 462 2100 310 20,5

KG: R1 | LZ: voorraadETHERMA EXO STATIV Outdoor-infraroodstraler met statief

Type Artikelnr. Omschrijving
ET-LM-EXO-COMFORT-1400 45043 Infraroodlamp van 1400 W voor infraroodstraler ETHERMA EXO COMFORT en ETHERMA EXO STATIV
ET-RC-EXO-RC 45050 Draadloze afstandsbediening voor de draadloze ETHERMA EXO RC infraroodstralers

KG: A8 | LT: voorraadAccessoires

De ETHERMA EXO STATIV is een staande infraroodstraler voor de 
buitenruimte, onafhankelijk van de locatie. Deze bestaat uit een 
statief met een ronde, betonnen sokkel en twee verwarmingsstra-
lers. Beide stralers moeten via een elektronische multifunctionele 
schakelaar op één van de apparaten worden bediend. Optioneel 
kan de regeling ook via een afstandsbediening (optioneel verkrijg-
baar) plaatsvinden. De stralers zijn met een infrarood-halogeen-
lamp uitgerust met elk 1400 W. De aansluitkabel wordt door het 
binnenste van de statiefbuis geleid. De behuizingen van de straler 
van hoogwaardig aluminium geven het toestel niet alleen een mo-
derne uitstraling, maar garanderen ook een lange levensduur.

Bij gebruik in de overkapte buitenruimte dient een veiligheidsaf-
stand van ten minste 30 cm t.o.v. het plafond te worden aangehou-
den. 

ETHERMA EXO STATIV
Outdoor-infraroodstraler met statief

ETHERMA INFRAROODSTRALER VOOR BUITENRUIMTEN 

TECHNISCHE GEGEVENS

>  Nominale spanning: 230 V
> verwarmingslamp: infrarood-Halogeenlamp,
    Levensduur lamp 5.000 h
> Vermogen:  2800 W
>  kleur behuizing 

& statief:  Zwart eloxiert  
> Kleur einddoppen: nano-antraciet
> Totale hoogte:  2,1 m
> Aansluiting:  stekkerkabel 180 cm
> Beschermingsgraad: IP44

PRODUCTVOORDELEN

 + Flexibele plaatsing voor warmte op iedere locatie
 + Innovatieve infrarood-halogeenlamp
 + Maximale warmtestraling dankzij de nieuwe reflector
 + Elektronisch veiligheidsuitschakeling bij liggings- of  

positiewijziging door intelligente positiesensor
 + Geïntegreerde timer voor 30, 60 en 90 minuten
 + Korte verwarmingsfunctie van 5 minuten (bijv. rookzones)
 + Snelle warmtereactie aan twee zijden
 + Optionele draadloze afstandsbediening

TOEPASSINGSGEBIED

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

 + Verwarmbare oppervlakte: tot en met 20 m2

NIEUW


