
PANELEN GAMMA 
TECHNISCHE FICHE

Select XLS Spiegel

De Herschel Select XLS-spiegel maakt deel uit van ons hoogwaardige, frameloze 
Select XLS-assortiment waarin nu onze SMART-R-ontvanger geïntegreerd is. Een 
eenvoudige installatie en slimme bediening via de door u gekozen Select XLS-
thermostaat (los verkrijgbaar). U kunt voor de regeling van uw verwarming kiezen 
tussen de rechtstreekse bediening via een thermostaat, het gemak van een app of 
zelfs spraakbediening in combinatie met Alexa of Google Assistent.

Select XLS Mirror kan worden geplaatst in vochtige ruimtes, zoals badkamers. Eens 
aangezet vormt zich geen condens op het glas terwijl ook de oorzaken van vocht,  
die convectieverwarmingen daadwerkelijk in de hand werken (doordat hete lucht 
zich over een koud oppervlak verplaatst), verdwijnen. Select XLS warmt objecten op 
in de ruimte eerder dan de lucht. Dit helpt muren en meubels in vochtige ruimtes 
warm, droog en schimmelvrij te houden. Alle toestellen zijn gemaakt met spiegels 
in veiligheidsglas en onder strikte kwaliteitscontrole met hoogwaardige materialen 
vervaardigd. Inclusief het innovatieve EASY-FIX bevestigingssysteem van Herschel.

Naast een stijlvolle, energiezuinige aanvulling in badkamers, zijn Select XLS-spiegels  
populair in gangen, slaapkamers en woonkamers. De Select XLS-panelen zijn 
speciaal ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Met 
bijna 100 % recycleerbare verpakking en volledig compatibel met de Europese 
energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd met de XLS 
thermostaatregeling (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de 
toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.

TECHNISCHE DETAILS

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

INSTALLATIE:

CERTIFICATEN:

GARANTIE:

ESG glas met reflectieve spiegelcoating
n.v.t.
aluminium met Herschel EASY-FIX systeem
frameloos
ong. 80 °C.-95 °C. 
220-240 V, 50/60Hz
IP44
1.8m voedingskabel 

wandmontage

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

Model Artikelnr. Afmetingen Gewicht Nominaal  
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BESCHIKBARE MODELLEN

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 Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. 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. 
Dit paneel zal op de voeding moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-
installateur uitgevoerd te worden. 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

5

XLS350M

XLS500M

60 x 60 x 2cm

60 x 85 x 2cm

8.5kg 

11kg

350W

500W

6-8 m2

9-12 m2

XLS700M 60 x 120 x 2cm 17kg 700W 13-15 m2

SELECT  XLS Mirror


