Campastyle LAVE
CAMPASTYLE staat voor de discretie en de elegantie van een prachtig scala aan
stralingspanelen. Geen enkel ander stralingspaneel geeft een vergelijkbaar gevoel
van comfort en welzijn.
De combinatie van een tijdloos en eeuwenoud materiaal, samengevoegd met
buitengewone eigenschappen en een vooruitstrevende technologie. Campastyle
LAVA is de perfecte optelsom van schoonheid en prestaties.
De voor de collectie Campastyle LAVE gebruikte massieve, natuurlijke lavasteen
komt uit de vulkanische bergen van de Auvergne in Frankrijk: de in natuurlijke
kleuren verkrijgbare ruwe lavasteen wordt een exclusief materiaal, ideaal voor
elegante radiatoren. De unieke samenstelling van twee aparte lavastromen heeft
essentiële thermodynamische eigenschappen en zorgt voor een weergaloos comfort.

Kenmerken











Horizontaal of verticaal
Verkrijgbaar in twee kleuren
Massieve lavasteen, homogeen
Extra verwarmingselement
Nauwkeurige regeling
Inclusief muurbeugels
23 V, 1 fase, Klasse II
Dubbel geïsoleerd, spatwaterdicht
IP 24, CE gecertificeerd
Sneltoetsen voor energiebesparing
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Campastyle LAVE
De campastyle panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig
dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.
Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in
een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de
regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost:






Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete
temperatuur.
Het paneel volgt uw dagelijks ritme
In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over
van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO.
Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig
hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst
een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische
functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij
instellen

Optioneel:
Het is mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze
verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een
aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (MASTER). Wilt u meerdere panelen
kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit “RECEIVER”
aan te schaffen.
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Campastyle LAVE
Campastyle LAVE
Artikelnummer Vermogen W

Breedte mm

Hoogte mm

Diepte mm*

Gewicht kg

Horizontaal
CMLP07HGREI

650

700

700

53

30,8

CMLP10HGREI

1000

1100

700

53

47,2

CMLP13HGREI

1250

1400

700

53

58,3

Verticaal
CMLP10VGREI

1000

450

1650

55

49,3

CMLP13VGREI

1250

550

1650

55

59,4

Kleurcodes
GREI (Grege)

BRUT (Rauw lava)
Accesoires

800100005

Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER

800100006

Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER

Model en technische wijzigingen voorbehouden
* Totale diepte inclusief ophangbeugels
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