Technische specificaties
IEC 60335-2-30
Gebruik ontwerp
Vermogen

Binnenshuis
175 Watt 1,3 Ampère

Voltage
Afmeting

600 x 600 x 25 mm

Infrarood wandverwarmingspaneel

230 Volt Nom.
1200 x 600 x 25 mm

± 3 kg

Nom - Max. Temp.
Kabel

350 Watt 1,3 Ampère

230 Volt Nom.

Bruto gewicht
Element

Binnenshuis

65 - 75 °C

± 5 kg
65 - 75 °C

Co-axiale (afgeschermd) Co-axiale (afgeschermd)
Wit 3 kern 1.8 m

Stekker

Wit 16 Amp

Kleur

Wit

Fabrieksgarantie

2 jaar

Wit 3 kern 1.8 m
Wit 16 Amp
Wit
2 jaar

Contactgegevens
Speedheat Nederland B.V.
Dr. Huizingastraat 28c
4507 AB Schoondijke
+31 (0)117-401500
Exclusief voor Speedheat Nederland B.V. vervaardigd door:
Klimax Manufacturing (Pty) Ltd. (ISO 9001:2008)
Voldoet aan:
IEC 60335-1 & IEC 60335-2-106

Laat uw Wallbuddy bedrukken
met een eigen, unieke foto

W

NIEU

Comfort en Warmte
Infraroodverwarming

Convectie vs. Infrarood
80% Convectie - 20% Straling | 450 Watt. radiator CV

80% Straling - 20% Convectie | 300 Watt. WallBuddy
Het verwarmingselement
PATENT 92/5937

ZELFREGULEREND LITZE
VERWARMINGSELEMENT

Infraroodstraling

heeft dankzij de natuurlijke warmte een positieve
werking op de mens: net als de warmte van de zon! Infrarood verwarming biedt daarom ook meer comfort bij lagere kamertemperaturen.
Op een kille voorjaarsdag kunnen de aangename warmtestralen van
het verwarmingspaneel snel extra warmte creëren op de plek waar u
zit. Energiezuinig, een hoog rendement en een snelle opwarmtijd: de
drie hoofdredenen om te kiezen voor infrarood verwarmingspanelen.
Bovendien zijn onze infraroodpanelen stekkerklaar!

FLUOROPOLYMEER ISOLATIEMANTEL
GETEST MET 5000 VOLT

VOLLEDIG AARDSCHERM. MINIMALE EMR
0,5MM²

FLUOROPOLYMEER ISOLATIEMANTEL

Convectie veroorzaakt koude tocht over de Personen en objecten worden in de ruimte verwarmd
vloer met als gevolg dat u koude voeten heeft.

i.p.v. de lucht. Daardoor heeft u geen koude tocht
< 1.5 mm

over de vloer en voelt de warmte comfortabel.

Garantie

Productkenmerken/voordelen
•

Achterkant geïsoleerd en stralingsvrij

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiebesparend comfort
Ruimtebesparend
Elektrisch veilig (volledig geaard)
Kindvriendelijk
Modern slimline ontwerp
Super efficiënt
Super lichtgewicht
Eenvoudig te monteren
Plug and Play - DHZ
Warmt op in minuten
Aangename stralingswarmte 80%
Minimale convectie 20%

Elke Wallbuddy wordt getest voor verzending en is gegarandeerd in goed werkende
staat. Wallbuddy wordt gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende een periode
van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. De aansprakelijkheid van de fabrikant is
beperkt tot de vervanging van defecte verwarmingsmat.

De fabrikant en importeur nemen geen verantwoordelijkheid voor de onjuiste
installatie of door het onjuiste gebruik van haar producten en/of voor enige
gevolgschade.

