INTELLIGENT HEATING SYSTEMS

ERANC
THE HEAT IS ON

ERANCO Space Heater

De professionele infraroodverwarmer met

universele werkingspositie
In tegenstelling tot de meeste toestellen op de markt kunt u de
ERANCO Space Heater zowel horizontaal als in verticale positie
gebruiken zonder de levensduur van 5000 branduren sterk te
verminderen.
Met de door ERANCO speciaal ontworpen innovatieve, efficiënte
en hoogwaardige roestvrij stalen reflector behaalt u een
optimale spreiding van de infrarood stralen en het hoogste
energierendement dat u werkelijk kunt benutten. Door gebruik te
maken van een RVS spiegel, die aan hogere temperaturen
weerstaat dan aluminium, kan de spiegel meer opwarmen.
Hierdoor bekomt u, na enige opwarming, een nog grotere
stralingsintensiteit met een grotere stralingsafstand als
resultaat.
Door deze hogere temperatuur verkrijgt u een verkleuring van de
spiegel waardoor minder licht wordt weerkaatst, zonder de
weerkaatsing van de infrarood warmtegolven te verminderen. In
tegendeel, het storend lichteffect wordt hierdoor verlaagd.
Door een duurzaam isolatiesysteem blijft de oppervlaktetemperatuur van de behuizing beperkt en kan de ERANCO
Space Heater op alle materialen, met inachtneming van de
veiligheidsafstanden, worden toegepast en dit volgens de
betreffende normen.
ERANCO Space Heater is standaard uitgerust met de nieuwste
ERANCO IR GOLD lamp van ERANCO welke een wezenlijke
hogere kleurechtheid garandeert t.o.v. vergelijkbare producten.
De nieuwe ERANCO IR Gold lamp overtuigt ook door haar
aangename kleureigenschappen in vergelijking met andere
modellen.
Met de bijgeleverde muurbeugel kan het toestel perfect
worden gemonteerd tegen een wand, aan het plafond, of op een
in optie leverbaar statief. Voor montage in een parasol zijn
speciale beugels op aanvraag te bekomen.
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Optimaal te gebruiken bij o.a. :
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Rookzones buiten
Terrassen en tuinen
Douche ruimte binnen of buiten
Toiletten
Badkamer
Kleedkamer
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Onder zonwering
Windschermen
Tenten
Berghutten
Nabij spa’s
Zwembaden

Technische gegevens:
Netspanning
Verwarmingselement
Leverbaar vermogen
Levensduur
Stralingsbereik

220 – 240 V 50-60 Hz
ERANCO IR Gold lamp
1500W of 2000W
+/- 5000 branduren
1500W – +/- 3x3m
+/- 9m²
2000W – +/- 3x4-5m
+/- 16 m²
Klasse I
CE conform
IP 24
450 x 150 x 95 (175 met beugel) mm
2,7 Kg (3,5 kg incl. verpakking)
Vervaardigd in Aluminium en RVS 304
HO5SS Silitherm 3G1,5 mm, lengte 0,5m met Euro stekker
Per stuk in doos (500 x 210 x 250)
Geanodiseerd neutraal aluminium en RVS gepolierd
Alle RAL kleuren leverbaar tegen meerprijs
In RVS en voorzien van vergrendeling,
Minimale hellingsgraad 20°
Maximale hellingsgraad 80°

Toestel klasse
Conformiteit
Beschermingsgraad
Afmetingen toestel
Gewicht
Body
Aansluitkabel
Verpakking
Kleur
Montagebeugel

Leverbare toebehoren:
Vermogenregelaar
Statief

dimmer 2000W, om de stralingsintensiteit in te stellen,
ingeschoven 1m30, maximale hoogte 3m20, basis max. 1m05.

Dealer:

Statief

Vermogenregelaar

Als bijzetverwarming

Manufacturer

Fabrikant

Constructeur:

ERANCO - B&D Heating Systems bvba - Roeselarestraat 28 - B-8840 Oostnieuwkerke - Belgium
Tel. 00 32 (0)51 209 381 Fax 0032 (0)51 249 531 info@eranco.eu www.eranco.eu

