DRL E-Comfort KLIMA 1000

Stijlvolle warmte
Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog
eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor!
De DRL E-Comfort KLIMA beschikt over deze kwaliteiten, en méér. De KLIMA verspreidt een zachte,
aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. Via een
gebruiksvriendelijk display kunt u met uiterste precisie de gewenste temperatuur bepalen.
Bovendien helpen de nieuwe energiezuinige toepassingen in het apparaat uw energiekosten laag
te houden. DRL E-Comfort KLIMA is uitgerust met een unieke technologie die convectiewarmte
combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u gegarandeerd van een continue,
prettige warmtebeleving.
De E-Comfort KLIMA is een moderne, vlakke en energiezuinige elektrische radiator en is leverbaar
in 5 wandmodellen, die in elk interieur toepasbaar zijn. Deze radiatoren zijn eenvoudig te installeren
en te programmeren.

DRL E-Comfort KLIMA 750 B,
inclusief meegeleverde losse handdoekbeugel

De radiatoren zijn voorzien van een in/uitschakelbare bewegingssensor, Open window sensor en
een weekprogramma waarmee de radiator automatisch in- of uitgeschakeld kan worden. Tevens is
op het display de mogelijkheid aanwezig om het verbruik per dag of week af te lezen. Model 750B
is inclusief meegeleverde fraaie design handdoekbeugel.
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DRL E-COMFORT KLIMA
DRL VIP/VIPDE LUXE
Hoogte :
Breedte:
Dieptes:

504 mm
675, 790, 1010 en 1240 mm
D1: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen:
750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Voeding:
230 Volt
IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling
Regeling:
Lengte 1 meter zonder stekker
Snoer:
Wand
Montage:
Wit RAL 9016
Kleur:
2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
Garantie:
ECODESIGN ERP 2018
-Elektronische temperatuurregeling
-Energiebeparende Dag/Week programma’s
-Open window sensor, bewegingssensor
-Antivorst functie
-Kinderslot

RADIALIGHT ® Distributed by DRL Products

Temperatuurinstellingen
Met het gebruiksvriendelijke digitale display op de DRL
E-COMFORT KLIMA kunt u tot op de tiende graad de
temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het
klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het
u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u
hebt ingesteld wordt vertoond op het display. Dit
scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt
ook aflezen hoe warm het werkelijk in de kamer is.

1. Open window sensor
De radiator schakelt automatisch
naar vorststand (70C) wanneer er
een raam openstaat.
2. Bewegingssensor
De radiator is uitgerust met een infrarood
bewegingssensor. Wanneer u in de ruimte
bent, schakelt hij in op de gewenste
temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt
de temperatuur in stappen OPTICONTROL
tot -3,50C t.o.v. de ingestelde
comfort temperatuur.

3. Programma’s
De radiator beschikt over drie
instelbare programma’s waarmee
u het verbruik minimaliseert en
het comfort optimaliseert.

P1 P2 P3

4. Verbruiksdisplay
Het verbruiksdisplay
geeft het gemiddelde
energieverbruik aan.

DRL E-COMFORT KLIMA
Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA nu eigenlijk?

Snoer
B 675-790-1010-1240 mm

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de
DRL E-COMFORT KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op
de knop heeft u alle informatie in no time binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik
achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.

130 mm

3m

Energiebesparing
4m

H 504 mm
1m

80 mm
3m

Snoer

"

120 mm

In de DRL E-COMFORT KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:
• Drie makkelijke en praktisch instelbare programma’s die passen bij uw leefstijl: een programma
voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
• Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer
leeg is, daalt de temperatuur.
• Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer er bijvoorbeeld
een raam of deur openstaat. Dit voorkomt warmteverspilling.
• Een verbruiksdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel
elektriciteit kost.

145 mm
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DRL E-COMFORT KLIMA
DRL
ART.NR.

ELEKTRISCHE RADIATOR
HOOGTE)
H (mm)

OMSCHRIJVING

BREEDTE
B (mm)

DIEPTE
D1 (mm)

Prijzen bruto excl. BTW

DIEPTE VERMOGEN GEWICHT
D2 (mm)
(Watt)
(kg)

I03

PRIJS

€

223007

DRL E-Comfort Klima 750

504 mm

675 mm

123 mm

147 mm

750

6,7

318,00

223008

DRL E-Comfort Klima 750B (beugel meegeleverd)

504 mm

675 mm

123 mm

147 mm

750

6,7

359,00

223010

DRL E-Comfort Klima 1000

504 mm

790 mm

123 mm

147 mm

1000

7,7

359,00

223015

DRL E-Comfort Klima 1500

504 mm

1010 mm

123 mm

147 mm

1500

9,7

411,00

223020

DRL E-Comfort Klima 2000

504 mm

1240 mm

123 mm

147 mm

2000

11,5

453,00

EN-60335

Snoer
B 675-790-1010-1240 mm

130 mm
DRL E-Comfort KLIMA

3m

H 504 mm
4m

1m
3m

80 mm
Snoer

"

DRL E-Comfort KLIMA 750
(Beugel los meegeleverd)

123 mm

■

DRL E-Comfort KLIMA

■ Hoogte :
504 mm
■ Breedte:
675, 790, 1010 en 1240 mm
■ Dieptes:
D1: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
■ Vermogen:
750, 1000, 1500 en 2000 Watt
■ Netto gewicht:		 6,7 - 7,7 - 9,7 en 11,5 kg
■ Montage: 		Wand
■ Voeding:		
230 Volt
■ IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
■ Regeling:		
PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling
■ Snoer:
Lengte 1 meter, zonder stekker

66

■ Kleur:
■ Garantie:
■ SnelSelect:		

THERMOSTAAT:

RAL 9016
2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten
en lak
Bestelprogramma: Door middel van ons SnelSelectprogramma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en
foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma
gebruiken via www.snelselect.nl
ECODESIGN ERP 2018:
-Elektronische temperatuurregeling
-Energiebeparende Dag/Week programma’s
-Open window sensor, bewegingssensor
-Antivorst functie
-Kinderslot
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