
Select systeemplafondtegel

SELECT SYSTEEMPLAFONDTEGEL verwarmingspanelen zijn ontworpen om discreet in commerciële 
plafondroosters (60 x 60 cm vierkant) te passen, waardoor ze geschikt zijn voor nieuwe gebouwen 
of renovatieprojecten in kantoren, scholen en andere openbare plaatsen.

Deze panelen voor infrarood plafondverwarming sluiten onnodig gebruik van wand- of vloerruimte 
uit. Ze zijn eenvoudig te installeren en eenvoudig per kamer te regelen zonder energie in andere 
ruimtes te verspillen.

Alle panelen zijn gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit en combineren een hoog 
rendement met een verbeterd niveau van comfortverwarming.

De Select infrarood plafondverwarmingspanelen zijn speciaal ontworpen om onderhoudsvrij 
te zijn en vele jaren mee te gaan. Deze panelen hebben geen ingebouwde regeling en moeten 
worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ-bedieningen of gelijkwaardig om ervoor te zorgen 
dat volledig wordt voldaan aan de Europese energiebesparingsvoorschriften (ERP-Lot 20).

Opmerking: dit paneel heeft geen beugels. Het is alleen voor inleg in een plafondrooster bedoeld 
en kan niet op een plafondoppervlak worden gemonteerd. Gebruik voor montage op een 
plafondoppervlak de Herschel Select XLS White panelen.

TECHNISCHE DETAILS

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

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

aluminium
wit
staal
wit gepoedercoat aluminium 
Ca. 80 °C - 95 °C
220-240 V, 50/60 Hz
IPX4
2,5 mtr voedingskabel 

inleg in systeemplafond. Niet voor montage op een plafondoppervlak.

5 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie 
en uitsluitingen) 

BESCHIKBARE MODELLEN
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HS350C 59.5 x 59.5 x 2cm 2.5kg 320W 6-8 m2

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 paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd 
elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

PANELEN GAMMA
TECHNISCHE FICHE

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

5

Artikelnummer Afmetingen Gewicht
Nominaal 
vermogen 

@230V 

Verwarmde 
oppervlakte 
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