NOVARA
Olie gevulde radiator

Algemeen
Deze nieuwe elektrische radiator is voorzien van een moderne digitale thermostaat en is gevuld met een
warmtegeleidende vloeistof. Door de beschermingsklasse van IP44 kan dit toestel ook in natte ruimten toegepast
worden. De thermostaat voldoet aan de meest recente Eco-Design regelgeving en de radiator is voorzien van alle
veiligheidskeurmerken, die u van een A-kwaliteit product mag verwachten.
De radiator is vervaardigd van roestvrij staal en voorzien van een sterke poedercoating. Het toestel is hierdoor
slank en licht in gewicht.
De radiator is standaard voorzien van een paar voetsteunen, wat u de mogelijkheid geeft om de radiator overal te
plaatsen. Uiteraard wordt er een beugel meegeleverd voor montage aan de wand.
Thermostaat
De thermostaat wordt op de graad nauwkeurig elektronisch gestuurd en is exact in te stellen. Overige voordelen
zijn open-raam detectie, wat onnodig energieverbruik tegen gaat. Tevens kunt u kiezen voor een baby care-mode
functie om de radiator in een laagtemperatuur modus te zetten. U kunt ook voor kiezen om de
omkastingstemperatuur op een maximale stand in te stellen

NOVARA
Olie gevulde radiator

Eigenschappen:
•

IP44.

•

Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

•

Maximale omkastingstemperatuur instelbaar, dus aanraakveilig.

•

Weekprogramma instelbaar.

•

Nachtfunctie en open-raam-detectie.

•

2 jaar volledige garantie.

•

Inclusief muurbeugels en voetsteunen.

•

Voorzien van elektronische klokthermostaat.

•

Vervaardigd van roestvrijstaal voorzien van poedercoating.

•

Voorzien van 1,2 meter snoer met stekker.

•

Gelijkmatige warmteverdeling over het hele oppervlak van de radiator.

•

RAL kleur 9003.

Model

Vermogen

Afmetingen

Gewicht.

Artikel nr.

(kW)

l x h x d (mm)

(kg)

0,40
0,60
0,80

900 x 300 x 93
1140 x 300 x 93
1380 x 300 x 93

7,10
8,90
10,60

600 010 001
600 010 002
600 010 003

7,50
10,00
13,20
15,80
16,40

600 010 004
600 010 005
600 010 006
600 010 007
600 010 008

Radiator hoogte 300mm.
NOVARA 400W
NOVARA 600W
NOVARA 800W

Radiator hoogte 500mm.
0,50
NOVARA 500W
0,70
NOVARA 700W
1,00
NOVARA 1000W
1,25
NOVARA 1250W
1,80
NOVARA 1800W

660 x 500 x 93
900 x 500 x 93
1140 x 500 x 93
1380 x 500 x 93
1140 x 500 x 93

