
MAGNUM Sol Premium
plafond-stralingspaneel

Product details

Inhoud MAGNUM Sol Premium

1 x Stralingspaneel, 1192 x 592 x 30mm / 750 Watt
- Ophangbeugel
- 0,5 meter aansluitkabel
- Installatievoorschriften

MAGNUM Sol Premium plafondstralers zijn “onzichtbaar” te plaatsen in een 
systeemplafond, maar met de geïntegreerde ophangbeugel zijn de panelen ook direct 
aan vrijwel ieder plafond te bevestigen. Door de IP54-beschermingsklasse zijn 
Premium-panelen ook toe te passen in badkamers en andere sanitaire ruimtes.
De plafondstralers verwarmen alles en iedereen binnen het stralingsbereik, zoals de zon 
ook de aarde verwarmt. Dit met een zeer korte opwarmtijd! Ideaal dus voor die ruimtes, 
die geen continue bezettingsgraad hebben, in korte tijd op temperatuur gebracht dienen 
te worden en weinig wandruimte ter beschikking hebben.
MAGNUM Sol Premium biedt u een behaaglijke, natuurlijke en gezonde stralingswarmte!

Garantie MAGNUM Sol Premium-stralingspaneel

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking van het verwarmingselement.

Technische details

Artikelnummer: 610751

MAGNUM Sol Premium-stralingspaneel (59 x 119 cm, 600 Watt)

MAGNUM Sol Premium plafond stralingspanelen zijn eenvoudig te installeren in 
ieder systeemplafond of door middel van het geïntegreerde ophangsysteem direct 
aan het plafond te bevestigen. Ieder paneel is voorzien van een eigen 
ophangsysteem.
MAGNUM Sol Premium-panelen produceren uitsluitend stralingswarmte en door de 
hoge intensiteit van de infrarode warmtegolven resulteert dit al na zeer korte tijd in een 
optimaal comfortabel gevoel.
De panelen kunnen thermostatisch of modulerend worden geregeld wat de 
energieafname tot een minimum beperkt. Deze aansturing kan via een draadloze 
klokthermostaat in combinatie met één of meerdere ontvangers.

• Afmetingen : 1192 x 592 x 30mm
• Minimale installatiehoogte : 2,20 m
• Maximale installatiehoogte : 3,00 m
• Gewicht : 11 kg

• Aansluitspanning : 230V / 50Hz
• Vermogen : 750 Watt
• Klasse : IP54 (geschikt voor sanitaire ruimtes)
• Kleur : RAL 9010

Downloads

MAGNUM-Sol Premium Installatievoorschriften

https://www.vloerverwarmingstore.be/p/magnum-sol-stralingspaneel-119-x-59-cm-750-watt
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