Infrarood metalen verwarming IRM
Infraroodstraler met een uniek, frameloos design en een licht
gestructureerd oppervlak

Functies
• Infraroodverwarming met een zeer hoog stralingsaandeel wordt sneller en directer op het lichaam waargenomen
• Zeer efficiënte achterisolatie voor gerichte warmteafvoer
• Innovatief warmtedistributiesysteem voor gelijkmatige oppervlaktetemperatuur
• Lange levensduur door speciale poedercoating
• Bijzonder geschikt voor mensen met allergieën: geen stofophoping
• Volledige verwarming en spotverwarming voor tijdelijk gebruikte kamers
• Extreem slijtvast en duurzaam, omdat er geen onderhoud of vervanging van bewegende delen nodig is
• Kan worden geïntegreerd in het DIMPLEX Smart Climate System verwarmingssysteem met de DTB 2R temperatuurregelaar

Montage
• Met voor gemonteerde, flexibele aansluitkabel (1,9 m) voor vaste installatie
• Keuze uit horizontale of verticale montage aan de wand of plafond
• V-beugelmontage zorgt voor eenvoudige installatie
Design
• Afgeschuinde, gelaste randen maken het DIMPLEX-product uniek
• Tijdloos karakter dankzij het witte, licht gestructureerde metalen oppervlak
• Verborgen montage maakt onopvallende integratie in elke leefomgeving mogelijk

Elektrische verwarming flexibel, eenvoudig en efficiënt op afstand te regelen: de IRMserie biedt niet alleen comfortabele warmte, maar ook een slimme bediening. Met het
Smart Climate System en de DIMPLEX Energy Control App kan het slimme elektrische
verwarmingssysteem altijd en overal worden aangestuurd. Of het nu op een mobiele
telefoon of tablet is: alle opties zijn in één oogopslag zichtbaar en de
kamertemperatuur kan met slechts een tik van uw vinger worden geregeld.

Metalen infrarood verwarming IRM
Technische Data
Infrarood straler voor horizontale en verticale wandmontage. Verkrijgbaar
met een warmte vermogen van 320, 650 en 800 W. Het unieke, frameloze
design past in vrijwel elk interieur.

Smart Climate THERMOSTAAT DTB 2R
Integratie in het Smart Climate System
via de temperatuurregelaar DTB 2R
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