EXTRA VERMOGEN 500W

INFRAROODVERWARMING - ROND VOOR WAND EN PLAFOND

LAVA® ARCUS

TECHNISCHE GEGEVENS

De ronde infraroodverwarming voor aan het
plafond en de wand

> Nominale spanning:
> Vermogen: 		
> Oppervlaktetemp.:
>
>
>
>
>
>

Oppervlak:		
Kleur:		
Inbouwdiepte: 		
Beschermingsgraad:
Aansluitkabel: 		
Garantie:		

230 V
500 W
plafondmontage max. 120 °C/
wandmontage max. 95 °C
gestructureerd
verkeerswit, RAL 9016
60/80 mm
IP21
1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker
5 jaar

PRODUCTVOORDELEN
+
+
+
+
+
LAVA ARCUS is een ronde infraroodverwarming met een diameter van 74,5 cm. Deze is zowel geschikt voor de verwarming van
woonruimtes als voor de verwarming van kantoren en kan aan de
wand of aan het plafond gemonteerd worden. Dankzij zijn randloze, onopvallende design past deze harmonieus in elk interieur.
De ronde, bolle vorm van de infraroodverwarming zorgt voor een
maximale stralingswerking in de ruimte en garandeert een gelijkmatige warmteverdeling voor een behaaglijk binnenklimaat.

Geschikt voor montage aan het plafond en aan de wand
Maximale stralingshoek dankzij bolle constructie
Infinity-design zonder rand
Geen service, geen onderhoud nodig
Geen magneetveld

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
50-70 W/m²
75-95 W/m²
100-120 W/m²

De LAVA® ARCUS wordt geleverd zonder stekker en zonder
plug-and-play-aansluiting.

Lage-energie- en passiefhuizen
Goed geïsoleerde woonruimte
Middelmatig geïsoleerde woonruimte
Slecht geïsoleerde woonruimte

LAVA® ARCUS infraroodverwarming, rond, RAL 9016, verkeerswit
Type

KG: I1 | LT: voorraad

Artikelnr.

Regeling

Vermogen (W)

Diameter (mm)

Gewicht (kg)

Prijs €

40922
44914

zonder
zonder

400
500

745
745

9
9

689,50
769,60

LAVAARCUS-ST-400-W
LAVAARCUS-ST-500-W

Accessoires
Type

Artikelnr.

eBASIC-1
eTOUCH-PRO-1-W
ET-14A
ET-111C

28

KG: E1 | LT: voorraad
41278
41236
40595
40039

INFRAROODVERWARMING

Omschrijving
Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit
Smart thermostaat met WIFI en app-regeling, 5-40 °C, 16 A, wit
Draadloze kamerthermostaat, LCD-display met tijd en weekprogramma
Draadloze ontvanger met 10 A-relais in inbouwcontactdoos

Prijs €
129,00
179,00
179,00
154,90

