
Investeer slim in uw pand
Comfortabel, gemaksvriendelijk wonen

Slim verwarmen
Convectoren

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en besparende manier van verwarmen.
•   Ruimtebesparende installatie.
 - Wandsteun en elektronische thermostaat 
 - Voetsteun en mechanische thermostaat
•   Convectieverwarming.
•   Een design met een moderne uitstraling.
•   Wifi convectoren te bedienen met een app.
•   Toepasbaar voor: 
 - Woonkamer
 - Slaapkamer
 - Keuken
 - Badkamer 
 - Toilet 
 - Hal
 - Aanbouw/garage
•   Gunstig energieverbruik.
•   Idiaal voor elke ruimte.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Zaken- en kantoorruimte, winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Eenvoudige en nauwkeurige temperatuur regulatie.
•    Lage aanschafkosten.
•    Veilig en gecertificeerd.

  

Comfortabel warm wonen met behulp van 
convectoren. Verwarmen met convectoren is 
een moderne en energiezuinige manier van verwarmen,
waarbij gebruikt gemaakt wordt van convectiewarmte.
Hierdoor ontstaat een zeer aangename, veilige 
en geluidloze manier van verwarmen. 
U heeft alleen netspanning nodig plus een vrije plek om
hem tegen de wand te kunnen monteren of om neer te zetten. 
Een metalen ophang-beugel of voetsteun wordt meegeleverd. 
Convectoren kun je overal plaatsen. Wij hebben diverse 
modelen die zelfs in badkamers kunnen worden toegepast.
Convectoren zijn uitermate geschikt voor nieuwbouw woningen 
of renovaties. Het interne verwarmingselement levert snel 
warmte die nodig is om de gewenste temperatuur zo snel 
mogelijk te behalen. Een convector verwarmt je huis op 
basis van natuurlijke convectie. Het aluminium 
verwarmingselement verwarmt de koude lucht waarna 
deze de opgewarmde lucht via de natuurlijke weg circuleert. 
Hier zijn geen mechanische onderdelen bij nodig. 

 

Convectoren.

De digitale convectoren zijn ideaal toe te passen om ruimtes 
in de woningbouw, utiliteitsbouw en de industrie
te verwarmen. Elke convector is voorzien van een 
digitale programmeerbare electronische
thermostaat, welke een aparte draad heeft voor 
externe aansturing en een montage beugel en/of voetsteunen. 
Na radiatoren zijn convectoren 
de meest gekozen verwarmingselementen. In tegenstelling 
tot radiatoren warmen ze ook sneller op, zijn ze zuiniger 
en ze zijn zeer goed regelbaar.

ECO F:

ECO F       500W
ECO F     1000W
ECO F     1500W
ECO F     2000W
ECO F     2500W

ELDOM:

ELDOM 1000W
ELDOM 1500W
ELDOM 2000W
ELDOM 2500W
ELDOM 3000W

  

BEHA MET WIFI:

BEHA   400W
BEHA   500W
BEHA   600W
BEHA   750W
BEHA   800W
BEHA 1000W
BEHA 1250W
BEHA 1500W
BEHA 2000W


