Vuistregels in acht te nemen voor het monteren van

ERANCO Space Heater en ERANCO Heat-Light combinatie
Berekenen aantal toestellen;
Rekening houdende dat:
- een toestel van 1500W, een stralingsafstand heeft van 3m x 3m
- een toestel van 2000W, een stralingsafstand heeft van 4m x 4m
Om het aantal toestellen te bepalen kan men best de te verwarmen zone indelen
in zones van 3m x 3m of 4m x 4m
Zorg steeds voor een kleine overlapping, zodat koude zones tussen toestellen worden vermeden.
Toestellen hooguit 2 m uit elkaar verwijderd plaatsen, dit om koude zones te vermijden.
De ERANCO Heat-Light combinatie van 2m50 is standaard uitgerust met 2 toestellen van 1500W
die een gezamenlijk stralingsbereik hebben van 3m x 5m. De 3 inbouwspots van 35 of 50W,
geplaatst tussen de verwarmingstoestellen zorgen voor een aangename verlichting.
Elektrische aansluiting;
Een standaard aansluiting voor stopcontacten is 2P 16A, wat minimaal benodigd is voor de
toestellen van 2000W. Zijnde een stopcontact voor standaard Eurostekker, aansluitdoos voor
vaste verbinding of voedingskabel met Hirschmann plug.
Maximaal vermogen per kring 2P 16A 230V
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Aantal toestellen per kring

1 stuk

2 stuks

Sturing;
Het is mogelijk de toestellen aan te sturen met;
• Schakelaar Aan / Uit (minimum 2P 10A schakelaar per toestel)
• Manuele dimmer tot max. 2000W, via Eurostekker of vast
• Afstandsbediening via Somfy module
Opgepast,
 Aan – Uit module, MAX 2000W (1 module per verwarmingstoestel)
(Inplugbaar via Hirschmann plug of via vaste aansluiting met kabel)
 Dimmodule verwarming (60%– 80%– 100%) Max. 3000W
(Enkel vaste aansluiting)
 Dimmodule verlichting (stappenloos van 0 – 100%, Max. 300W)
(Enkel vaste aansluiting)
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