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Aangedampte spiegels behoren tot het  

verleden in de moderne badkamer!! 
 

ERANCO – Look      Spiegelverwarming 
 

SPIEGELVERWARMINGS - ELEMENTEN  230V 
 

Anti condens 
Verwarmde badkamerspiegel: 

 Altijd een “heldere kijk” 

 

Dankzij de ERANCO Look heeft u steeds een heldere kijk in de 

spiegel van de badkamer. Een stoomdouche of instapdouche geven 

nooit meer problemen met de zichtbaarheid in de spiegel. Nooit meer 

vegen met de handdoek of de spiegel verwarmen met een haardroger.  

 

ERANCO - Look Spiegelverwarming bestaat uit 

verwarmingselementen welke rechtstreeks op de achterzijde van de 

spiegel kunnen worden aangebracht.  

 

 

 

De elementen zijn DUBBEL geïsoleerd en mogen daardoor ook in badkamers, in zone 2 en 3, worden toegepast. 

(vochtige ruimtes) 

Het vermogen van het element realiseert een snelle opwarm tijd van ca. 5 à 8 minuten, dit door de 

stralingswarmte.  

In die korte tijd wordt de spiegel al op een temperatuur van ca. 30°C gebracht en wordt CONDENSVORMING 

voorkomen. 
 

De maximaal haalbare spiegeltemperatuur is begrensd tot ca. 45°C. zodoende is het product “ blijvend 

kindvriendelijk en absoluut veilig bij aanraking”. 
 

Aansluiting direct op het lichtnet, via de verlichtingsschakelaar in de badkamer, voorkomt onnodige verspilling 

van energie. 

Wel dient er een elektrobuis te worden voorzien vanaf de spiegel naar het stroompunt. Indien er meerdere 

elementen worden geïnstalleerd, moeten deze parallel worden aangesloten, nooit in serie. De aansluitkabel kan 

en mag worden ingekort of verlengd volgens goed vakmanschap, dit naargelang de afstand tot het stroompunt. 

Indien de spiegel tegen de buitenmuur wordt geplaatst, is isolatie (ERANCO - Isorol) tussen muur en spiegel 

aan te bevelen. 
 

Met ERANCO – Look Spiegelverwarming,  

kan men zich zonder condensvorming  

onbezorgd scheren, kappen of opmaken. 
Productgegevens: 

 

Formaat in mm 
Diam. 
600 

L x B 
300 x 600 

L x B 
400 x 450 

L x B 
400 x 1000 

L x B 
500 x 500 

L x B 
570x760 

L x B 
600x1100 

Dikte 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 

Spanning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 

Aansluitkabel 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm 

Vermogen 55 W 70 W 70 W 90 W 60 W 85 W 144 W 

Normering IP34     Klasse 2     EN 60 335-1  2002 

Keuring Europees, CE markering, Norm 73/23/EEC en 93/68/EEC 

Temperatuur ca. 40 tot max. 50°C        (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) 

 

Voor eventuele andere afmetingen, zie prijslijst of bezoek onze site: www.eranco.be of contacteer ons op info@eranco.be. 
  

ERANCO - Look Spiegelverwarming is een product van ERANCO Belgium 

Manufacturer-Importer B&D Heating Systems   Tel 051/20.93.81  www.eranco.be 
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