VLOERVERWARMING VOOR OPBOUW

ETHERMA PTXS

TECHNISCHE GEGEVENS

De koppelbare voetverwarmingsmat

230 V
> Nominale spanning:
> Oppervlaktetemperatuur:
35-45 °C
> Oppervlakte: 		
Ribbelstructuur
Rubber
> Materiaal: 		
> Kleur:		
Zwart
> Dikte:		
		10 mm
> Gewicht:		
8,3 kg
> Beschermingsgraad: 		
IP X7
II
> Beschermingsgraad:
> Aansluiting:		
2x50 cm met 		
					stekkeraansluiting
> Aansluitkabel: 		2,5 m EU-stekker, type C
> Systeemopbouw:
CE-conform

De ETHERMA PTXS is bedoeld als lokale verwarming onder
een zit- of staplek. De verwarmingsmat wordt op een vlakke
ondergrond geplaatst en met een stekker aangesloten op een
230 V contactdoos. De oppervlaktetemperatuur van ca. 3545 °C (afhankelijk van de ondergrond) zorgt voor aangenaam
comfort en voorkomt koud worden van de voeten. Het is daarbij
belangrijk dat de voetverwarmingsmat niet bedekt wordt met isolerende objecten. De voetverwarmingsmat PTXS voor plaatsing op
een ondergrond is robuust en voorzien van een ribbelstructuur. Voor
gebruik in binnenruimtes zoals bijvoorbeeld werkplekken, werkbanken, marktkraampjes, expeditiekantoren, containers enz. De mat
kan ook in een vochtige omgeving worden gebruikt.

PRODUCTVOORDELEN

Let op dat de PTXS niet volledig en langdurig buiten geplaatst wordt,
maar licht overdekt.Gebruik wordt aanbevolen bij een omgevingstemperatuur van 0-10 °C.

+ Ergonomische voetmat
+ Matten zijn tot een lengte van ca. 5 m koppelbaar
(8 stuks bij 16 A zekering)
+ Goed begaanbaar, antislip
+ Eenvoudig te reinigen
+ Brandwerendheidsklasse B1
+ Zuur- en melkzuurbestendig
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor gebruik voor werkplaatsen, werkbanken, balies, in
containers en ook voor toepassingen buiten, bijvoorbeeld
op kerstmarkten.

PTXS voetverwarmingsmat, 230 V, IP X7, zwart
Type
PTXS-3

KG: M4 | LT: voorraad

Artikelnr.

Vermogen (W)

Spanning (V)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

Prijs €

40493

300

230

100

60

379,40

ETHERMA PA

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwarmingstapijt

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nominale spanning: 		
Oppervlaktetemperatuur:
Oppervlakte: 		
Materiaal: 		
Standaardkleur:		
Dikte: 		
Beschermingsgraad: 		
Beschermingsmaatregel:
Aansluiting:		
			
> Systeemopbouw:		

230 V
~ 35 °C
Lus
100 % PP
antraciet
10 mm
IP X1
Beschermende isolatie
stekkerkabel 2 m met 		
schakelaar
CE-conform

Verwarmingstapijten voorkomen op aangename wijze optrekkoude
op kantoor, thuis, achter een verkoopkraam, aan de kassa van de
supermarkt of achter een stand.
PA verwarmingstapijt, 230 V, IP X1, antraciet
Type
PA-1-NA
PA-2-NA
PA-3-NA
PA-4-NA

18

Artikelnr.
40853
40854
40855
40856

VLOERVERWARMING

KG: M4 | LT: voorraad

Vermogen (W)
60
105
150
180

Spanning (V)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

230
230
230
230

40
70
100
80

60
60
60
90

Prijs €
70,60
76,70
80,80
85,30

