TRP 100W (wit) Wit
metalen afwerking

TRP100M(Spiegel)
spiegeloppervlak

TRP 100W / TRP 100M
Design infraroodstralers – geschikt voor bijna alle badkamers

Functie
• Aangename, geruisloze warmtestraling dankzij het grote oppervlakte verwarmingselement
• Met een verwarmingsvermogen van 1000 watt is hij zeer geschikt als volledige verwarming in badkamers
• Ook voor grotere badkamers
• Twee in hoogte verstelbare handdoekhouders voor badkamertextiel (eventueel te verwijderen)
• Geïntegreerde, elektronische kamerthermostaat met capacitief, resistent touchscreen
• Eenvoudige, praktische weekprogrammering met geïntegreerde nalooptimer (schakelklok)
• Efficiënte, energiebesparende verwarming dankzij het zelflerende automatische verwarmingssysteem "EcoStart" en open
raamdetectie
• Veilige werking dankzij de vorst beveiligingsfunctie en beschermingsklasse IP25
Montage
• Snelle, eenvoudige montage: kan in slechts enkele stappen door één persoon worden gemonteerd
• Klaar om in te pluggen: netstekker voor aansluiting op het stopcontact (220 V)
Design
• Modern, elegant ontwerp maakt snelle en eenvoudige reiniging mogelijk
• Verkrijgbaar in twee versies: wit (vergelijkbaar met RAL 9016) of met spiegel
• Spiegelvariant blijft condensvrij bij verwarming

TRP 100W / TRP 100M
Technische Data
Badkamerradiator met handdoekhouder en oppervlakteverwarmingselement
verkrijgbaar in twee varianten: discreet wit of met spiegel (beslaat niet). Veel
intelligente functies zoals weekprogramma, nalooptimer, openraamdetectie en
zelflerende automatische verwarming "EcoStart".

In hoogte verstelbare handdoekhouder
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1000

1 / N/PE ~230 V, 50 Hz

1 / N/PE ~230 V, 50 Hz
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IP 25
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Aansluitspanning
Klasse
IP klasse
programma's

Functies
Materiaal beugel
B x H x D mm
Gewicht kg

Weekprogramma, handmatig,
vorstbeveiliging, uit, teruglooptimer

Weekprogramma, handmatig,
vorstbeveiliging, uit, teruglooptimer

open raam sensor

open raam sensor

Geborsteld Aluminium

Geborsteld Aluminium

465 x 1100 x 250 2

465 x 1088 x 250 2

16,6

10,1
1
2

Gelijk aan RAL 9016

Diepte zonder handdoek houder
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Elektronische kamerthermostaat

