
TECHNISCHE FICHE

Summit
SPACE HEATING GAMMA

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   SPANNING AFMETINGEN STROOM GEWICHT VERWARMDE ZONE

 Indoors               Outdoors

 KENMERKEN EN VOORDELEN
De stijlvolle en krachtige 2.6 kW Herschel SUMMIT is een hoogwaardige, elektrische, zero-light en zero-onderhoud 
design space heater, die een moderne en smaakvolle oplossing biedt voor verwarmingszones in grote binnenruimtes. 
Deze heater ook een ideale oplossing voor het verwarmen van beschutte buitenruimtes met weinig luchtverplaatsing. 
De Herschel SUMMIT is verkrijgbaar in een keuze uit twee kleuren - discreet zwart en eigentijds wit - beide designs 
garanderen een hoogwaardige afwerking voor elke toepassing.
De slanke SUMMIT biedt veel flexibiliteit als het gaat om installatie, aangezien deze zowel aan het plafond als aan de 
muur kan worden gemonteerd en zeer eenvoudig te installeren is. Wand- / plafondbevestigingsbeugels en accessoires 
worden meegeleverd met de heater en voor hoge plafonds bestaan externe ophangsystemen via een aanbevolen 
leverancier. Contacteer Herschel voor meer info.
De SUMMIT is betrouwbaar en duurzaam. Hij heeft een lange levensduur en is beschikbaar met of zonder 
afstandsbediening. De versie met afstandsbediening wordt geleverd met twee verschillende vermogensniveaus en 
kan tot 24 uur worden ingesteld met een timer.
De langgolvige infraroodstraling geproduceerd door de Herschel SUMMIT verwarmt mensen direct op een 
comfortabele en zachte manier zonder de omgevende lucht op te warmen. Het Kanthal AF-verwarmingselement zorgt 
voor een opwarmtijd van minder dan 10 minuten. Deze heater is een perfecte oplossing om de koude avonden buiten 
lekker warm te houden of om moeilijk bereikbare zones in grotere binnenruimtes zoals winkels, cafés, restaurants en 
bars te verwarmen . Stil in gebruik en zonder licht is dit een discrete, efficiënte en milieuvriendelijke manier om schone, 
comfortabele en effectieve warmte te garanderen.
Voor grotere specifieke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde 
calculatie maakt.

BELANGRIJK
Bij gebruik buitenshuis moet de Herschel SUMMIT permanent worden afgedekt en volledig worden beschermd tegen 
het risico van binnendringend water of blootstelling aan regenval. Alle details over de installatievoorschriften staan in 
de installatiehandleiding en moeten worden opgevolgd.
In zones die aan luchtbeweging /wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In 
deze toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het aantal SUMMIT heaters 
proportioneel te verhogen of een heater uit ons middengolvig Sunset gamma te kiezen. De verwarmde zones zijn 
gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel SUMMIT installatiehandleiding voor de 
montage en richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit op andere hoogtes.
De aanbevolen installatiehoogte van de SUMMIT is 2,1 m tot 2,7 m (83”-106”) van de vloer. De verwarming mag in geen 
geval op minder dan 1,8 m (71 “) van de vloer worden geïnstalleerd.  Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger 
is dan 245 Volt.
De Herschel Summit garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 2 jaar na de 
aankoopdatum.
Garantie is exclusief afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel gedurende 
deze periode, dient dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Voor meer details en 
uitsluitingen verwijzen we naar de garantiepolis op Herschel-infrared.com. De garantie is ongeldig indien de correcte 
installatievoorschriften niet nageleefd werden.
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MONTAGESCHEMA

AANBEVOLEN INSTALLATIEHOOGTE  
2,1-2,7 M VANAF DE VLOER

MODEL 2600R GETOOND

140mm

300mm

Verwarmingselement: Herschel Kanthal AF

Emitter:  zwart : structuuroppervlak uit aluminium 
met GE IR-versterkende coating

  wit : structuuroppervlak uit aluminium 
met keramische coating

Behuizing: geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium

Afstandsbediening: 2 vermogensniveaus  
en 24-uurs timer 

Opwarmtijd: <10 minuten

Nuttig golflengtebereik: 3 – 10 μm

IP-classificatie: IP64

IR-SUMMIT-2600
(zwart) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600R
(zwart - met afstandsbediening) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600W
(wit) 2600W 220-240V 140 x 16 x 4.5cm 11.3A 7kg 9-16m2 6-9m2

IR-SUMMIT-2600RW
(wit - met afstandsbediening) 2600W 220-240V 150 x 16 x 4.5cm 11.3A 7.5kg 9-16m2 6-9m2

SUMMIT


