DRL E-COMFORT

SIRIO
DISPLAY BEDIENING:
REGELT O.A HET COMFORTNIVEAU
EN BESPAAR ENERGIE, DANKZIJ
DAG/WEEKPROGRAMMA

DRL E-Comfort SIRIO

De nieuwe warmtegeneratie
De DRL E-Comfort SIRIO convector heeft een strak design en is een eenvoudige en tijdloze
oplossing voor elektrische verwarming van uw nieuwbouw- of renovatie woning.
De DRL SIRIO verwarmt uw huis op basis van natuurlijke convectie. De koude lucht wordt
verwarmd door het aluminium verwarmingselement, de opgewarmde lucht gaat op natuurlijke
basis circuleren. De intelligente proportionele regeling zorgt voor een continue warmtecomfort,
waarbij het energieverbruik vermindert als de gewenste ruimtetemperatuur bereikt wordt.
De SIRIO convector voldoet aan de ERP EcoDesign regelgeving 2018. De convector is voorzien
van een dag-weekklok, Open window sensor voor extra energiebesparing en vergrendelfunctie.
Via het gebruiksvriendelijke display kunt u de gewenste temperatuur bepalen, het lcd-scherm
licht op wanneer u de toetsen aanraakt.
De SIRIO elektrische convectoren zijn leverbaar in de hoogtemaat 420 mm en in de lengtematen
450, 650, 850 en 1050 mm, in de RAL kleur 9016.
De vermogens variëren van 500 t/m 2000 Watt. Het interne verwarmingselement levert snel de
warmte die nodig is om de gewenste temperatuur te behalen. DRL E-Comfort SIRIO is voordelig
in aanschaf en verbruik.
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DRL E-COMFORT SIRIO

Hoogte:
Breedte:
Dieptes:

420 mm
450, 650, 850 en 1050 mm
Diepte convector: 102 mm
Afstand vanaf de muur tot voorkant convector: 111 mm
Vermogen:
500, 1000, 1500 en 2000 Watt
Voeding:
230 Volt
Snoer:
Lengte 1.40 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:
Wand
IP isolatieklasse: IP 24
Ophangbeugels: Ja
Kleur:
Wit RAL 9016
Plaatsing:
Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die
worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking
komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling..
Garantie:
2 jaar fabrieksgarantie
ECODESIGN ERP READY
-Elektronische temperatuurregeling
-Energiebesparend Dag/Week programma
-Open window- en vergrendelings functie
-Voordelig in verbruik door slimme regeling
-Antivorst functie
-Kinderslot
-Proportionele capaciteits regeling
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RADIALIGHT ® Distributed by DRL Products

Thermostaat:

Snoer

Snoer
450-650-850 en 1050 mm
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