3 m2

3 m2

4 m2
4 m2

6 m2

10 m2

4 m2

6 m2

10 m2

21 m2

376 x 1206

515 W

multiplan1031
(H73.6LWW2.M)

6 m2

8 m2

14 m2

27 m2

976 x 606

675 W

multiplan1350
(B73.6LWW2.M)

9 m2

12 m2

21 m2

41 m2*

1206 x 746

1025 W

multiplan2000
(A73.6LWW2.M)

*Indien de ruimte groter dan 30 m2 is of L-vormig, dan adviseren wij het gebruik van 2 panelen om de ruimte gelijkmatig te verwarmen.

Draadloze thermostaat voor het easyTherm
smartControl temperatuurregelingsysteem.
Artikelnummer: YSC.00201

smartControl draadloze ontvanger voor de smartcontrol temperatuurregeling, 2 aansluitkabels.
Artikelnummer: YSC.00302

1 m2

slecht (120 W/m2)

4 m2

7 m2

21 m2

746 x 606

515 W

multiplan1030
(G73.6LWW2.M)

smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 2 aansluitkabels.
Artikelnummer: YSC.02202

2 m2

matig (85 W/m2)

7 m2

14 m2

250 x 1206

350 W

multiplan701
(F73.6LWW2.M)

smartControl draadloze ontvanger voor de smartcontrol temperatuurregeling, 1 aansluitkabel
Artikelnummer: YSC.00301

4 m2

goed (50 W/m2)

14 m2

606 x 606

350 W

multiplan700
(C73.6LWW2.M)
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smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 1 aansluitkabel.
Artikelnummer: YSC.02201

7 m2

306 x 606

175 W

multiplan350
(D73.6LWW2.M)

zeer goed (25 W/m2)

Grootte (mm x mm)

Vermogen

Product
(artikelnummer)

Verzonken inbouw

MAXIMALE KEUZE, EENVOUDIGE SELECTIE

Kamergrootte
na isolatie

DE VOORDELEN VAN
PERFECTE KWALITEIT

•

Zeer hoog stralingsrendement. Door de keramische isolatie en de RVS achterzijde wordt
maar liefst 96% van de warmte aan de voorzijde afgegeven.

•

Onderhoudsvrij met een zeer lange levensduur van meer dan 20 jaar.

•

Eenvoudige plafond- of wandmontage.

•

Volledig veilig door geïntegreerde overhittingsbeveiliging.

•

Aansturing via draadloze ruimtethermostaat en easyTherm App.

•

5 jaar volledige garantie.
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