E L E K T R I S C H V E R WA R M E N

Elektrische verwarmingssystemen
VITOPLANAR

Discrete verwarming voor
een optimaal en aangenaam binnenklimaat
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E L E K T R I S C H V E R WA R M E N

Infraroodverwarmingen en convectoren

Onopvallender kan een verwarming niet zijn: hier fungeert de infraroodverwarming tegelijkertijd als spiegel.

Aangename en gelijkmatig
verdeelde infraroodwarmte
Veel mensen zijn zich bewust van de
heilzame werking van infraroodstraling.
Voorafgaand aan een massage wordt
via deze methode het lichaam aangenaam verwarmd.
Maar deze stralingswarmte kan ook
worden gebruikt om te verwarmen.
De daartoe ontwikkelde infraroodverwarmingstoestellen hebben optimaal
effect wanneer de straling op voorwerpen en personen in de woning botst.
Deze energie wordt dan op haar beurt
weer gelijkmatig aan de woonruimte
afgegeven.

Infraroodverwarming
Elektrische verwarmingssystemen
kunnen voor heel wat toepassingen
worden gebruikt: als extra verwarming
in de keuken of badkamer tijdens het
tussenseizoen, wanneer het nog niet
echt nodig is om de verwarming in te
schakelen. Of nog in de veranda en in
de garage, die ook al eens als hobbyruimte wordt gebruikt. Bovendien
zijn deze systemen zowel geschikt bij
renovatie als bij nieuwbouw.
Gebruik als volwaardige
verwarming in een goed
geïsoleerde nieuwbouw
Bij nieuwbouw kan infraroodverwarming een zinvolle aanvulling op de
warmtepomp zijn. In correct geïsoleerde woningen kan ze ook als volwaardige
verwarming worden gebruikt.

PR AK TISCHE TOEBEHOREN

Vitoplanar draadloze kamerthermostaat

Vitoplanar draadloze ontvanger te combineren
met de Vitoplanar draadloze kamerthermostaat

Vitoplanar schakelaar-inbouwthermostaat
met touchdisplay (model met draad)

Vitoplanar handdoekhouder

Infraroodwarmte verwarmt zuinig en efficiënt

Vitoplanar EC4
Wandconvector

Vitoplanar van Viessmann:
efficiënt en veilig
De Vitoplanar-systemen zijn efficiënt en
veilig. Dit onder andere door het constant hoge effect van de straling, twee
temperatuurbegrenzers, geïsoleerde
keerzijden zodat de straling maximaal
langs de voorkant werkt, onderhoudsen magneetveldvrije techniek en - last
but not least - flexibele montagemogelijkheden.
Viessmann: de competente
partner voor wie elektrisch
wil verwarmen
Viessmann biedt individuele oplossingen voor de installatie van efficiënte en
gebruiksvriendelijke energiesystemen.
Volledig elektrische systemen, maar
ook systemen in combinatie met warmtepompen en fotovoltaïsche installaties.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

++ Systeemaanbieder voor conventionele en elektrische verwarmingstoestellen

++ Decentrale of centrale verwarming
++ Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
++ Meer en sneller warmtecomfort met één druk op de knop
++ Eenvoudig en snel te installeren
++ Meerdere vermogens en maten
++ Sets met alle vereiste componenten
++ Onderhoudsvrije techniek
++ Geringe warmteverliezen
++ Milieuvriendelijke werking met “groene” stroom
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Vermogen

Productkenmerken

Aansluitkabel
1,5 m
1 m, 3 x 1,5 mm2
0,9 m
Toebehoren (optie)
Vitoplanar schakelaarinbouwthermostaat
(met touchdisplay),
per draad
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