ERANCO Mooréa
Droge Handdoekdroger – Straling en Ventilatie

Elegant en gebogen vorm
Modern design met open structuur voor het
eenvoudig aanbrengen van handdoeken.
Kleerhangers kunnen aan de voorzijde worden
geplaatst en zijn verstelbaar. Moorea Bains, een
esthetisch en praktisch toestel met verfijnde
technologie.

Ventilator 1000 W




De discrete ventilator biedt extra
comfort en is zeer efficiënt
Het verwijderbare en
herbruikbare filter is reinigbaar
(verzadiging indicator).

Technologie
Zonder vloeistof

Een technologie voor aangenaam comfort in de badkamer
De Moorea Bains biedt een perfect comfort in de badkamer.
Dankzij de technologie zonder vloeistof, verwarmt de
Moorea Bains 3 keer sneller in temperatuur en zorgt
onmiddellijk voor een aangenaam comfort.
De Moorea Bains is volledig in aluminium vervaardigd
waardoor geen speciaal onderhoud wordt vereist.
De installatie is eenvoudig en snel uit te voeren.

Verstelbare
kleerhanger aan voorzijde

Bediening :
Verwarmingselement

Automatische warmteafgifte door oppervlaktes in aluminiumlegering

Een geforceerde verwarming kan met een ventilator van 1000W
Muurbevestiging

Regeling en programmatie, beveiliging


Verstelbare montage beugels, voorzien van installatie sjabloon
Afwerking en eigenschappen

Behuizing in aluminium, afgewerkt met een Coating in epoxy polyester

Metalen ventilator met uitneembaar filterelement

2 kleerhangers, passend op elke groep, worden meegeleverd.

Aansluiting Mono 230V met 2 aansluitdraden + 1 piloot draad

Toestel klasse II, dubbele isolatie

Kleur, briljant wit (RAL 9010)

Een handige bediening speciaal
voor de badkamer.
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Bedieningspaneel met digitale display en met vergrendeling van
functies




Geforceerde werking met minuterie voor volle vermogen
Digitale thermostaat voor temperatuurregeling, tot op 1/10de °C



nauwkeurig
Programmeerbare aanstuurmogelijkheid, stuurprogramma multitarief 6 stappen (comfort, comfort - 1 ° C, comfort - 2 ° C, Eco,



Frost, stoppen met verwarming).
Automatische thermische beveiliging, onafhankelijk voor elke
groep van 2 baren, alsook de ventilator.

1 Verwarming Aan/uit met licht-indicator
2 Bedieningsknop voor instellen temperatuur en minuterie “Turbo” en bevestigingsknop
3 Programmeertoets
4 Selectieknop Eco / comfort
5 Selectie knop “Turbo” voor werking met minuterie op volle vermogen
6 Toets voor keuze van weergavemodus, temperatuur setpoint of tijd
7 Verzadiging filter
8 verwarmingsindicator
9 LCD-scherm met weergave van temperatuur setpoint of tijd, evenals programmering, als
ingeschakeld
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Reduceer uw verbruik
Geïntegreerd programma voor 7 dagen
Programmering en thuis automatisering met piloot draad
Programmeerbaar multi-tarief door piloot draad

Vermogen
(W) (straling.+ventilo)
1600*(600+1000)

Afmetingen
L x H x P (cm)
55,0 x 118,3 x 12,3

Gewicht
(kg)
16,9

Referentie

Artikel nummer

MOOREA 1600 W

EMOR-A691415

1750*(750+1000)

55,0 x 149,8 x 12,3

18,9

MOOREA 1750 W

EMOR-A691416

1900*(900+1000)

55,0 x 181,3 x 12,3

21,2

MOOREA 1900 W

EMOR-A691417

ERANCO – Moorea is een product van ERANCO - Belgium
Fabrikant - Importeur
B&D Heating Systems tel 00.32(0)51.20.93.81

Classe II
Mono 230V

IP24 IK08

