
PANELEN GAMMA 
TECHNISCHE FICHE

Inspire Wit

INSPIRE  Wit
(frameloos)

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                       
KLEUR:                                                          
ACHTERZIJDE PANEEL:                                 
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR:
VOLTAGE:
KABEL:
BESCHERMKLASSE:

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

aluminium gepoedercoat
wit
plaatstaal gepoedercoat inkl.  ophangpunten
frameloos
ong. 85 °C.-95 °C.
230V 50Hz
1.8 m stroomkabel
IP 54

wand- of plafondmontage

10 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor 
meer informatie en uitsluitingen)

* Gebruik voor plafondmontage geschikte bevestigingen of maak verbinding met de 
plafondbalken om de panelen veilig te bevestigen

BESCHIKBARE MODELLEN

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht Nominaal 
vermogen 

Verwarmde  
oppervlakte 
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CL-200 

CL-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

3.5 kg 

5.0 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

CL-400 60 x 60 cm 6.0 kg 420W 5-8m2

CL-500 80 x 60 cm 8.0 kg 550W 7-12m2

CL-750 90 x 70 cm 9.8 kg 750W 11-18m2

170 x 40 cm 9.8 kg 820W 11-18m2

CL-900 100 x 80 cm 12.0 kg 900W 13-22m2

CL-1200 120 x 80 cm 15.3 kg 1200W 17-29m2

CL-1200L  160 x 60 cm 15.3 kg 1250W 17-29m2

CL-750L 

Onze prachtig afgewerkte reeks Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt 
en verkrijgbaar in een aantal uitvoeringen, gaande van witte panelen tot beeld- en glaspanelen. 
Geproduceerd volgens de hoogste normen in Duitsland en ontworpen om een leven lang mee te 
gaan, worden deze panelen geleverd met een garantie van 10 jaar.

INSPIRE Wit verwarmingen functioneren tegen een fractie van de kosten van traditionele 
verwarming, maar bieden hogere thermische comfortniveaus.

INSPIRE Wit panelen zijn een fantastische ruimtebesparende oplossing, ontworpen om elke 
omgeving aan te vullen en geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen.

De Inspire panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. 
Om deze reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, 
hebben de panelen geen ingebouwde regeling en moeten ze worden gebruikt in combinatie 
met Herschel iQ-bedieningen of een equivalent daarvan. Dit zal ook zorgen voor volledige 
conformiteit met de Europese energiebesparingsregelgeving (ERP Lot 20).

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van 
het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, 
aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van 
Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het 
paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best 
wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel 
moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd 
elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

6 REDENEN WAAROM 

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔  CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

jaar
 garantie

10


