
Modulaire stralingspanelen met permanente 
straling uit massieve Finse speksteen

Elektrische verwarming

Radiastone RC/45/3/V 1875W - 66 kg -  met set dubbele droogbeugel



R adiastone stralingspanelen zijn licht 
accumulerende rechtstreekse verwarmings-
toestellen met permanente straling die u 
gewoon aansluit op het net. (230V)

Radiastone RC/60/3/V - 2250 W (83 kg)
Optie : pootjes in speksteen

Voorbeelden zandstraalmotieven

Radiastone RC/120/2/H met
speksteenpootjes en
tussenband van 9 cm.
(3000 W)

Droogbeugels 
inox (optie)

Naast de standaardproducten kan u uw 
Radiastone volledig op maat bestellen. 
Onder een lang laag raam kan u bv. een              
toestel plaatsen van 494cm lang, 40,5cm 
hoog en een vermogen van 6,0 kW.

B ij nieuwbouw of grondige 
renovatie kunt u de ontvangst-
module rechtstreeks in de zeke-
ringskast inbouwen.

T emperatuurregeling:

Elke Radiastone dient te worden geregeld met een thermostaat, 
u heeft verschillende mogelijkheden:

1. U bestelt geen thermostaat en gebruikt een externe (klok-) thermostaat die tegen de muur 
geplaatst wordt. (Een kamerthermostaat stuurt via een relais de Radiastone.)

2. U besteld een draadloze thermostaat; de ontvanger wordt door ons op uw Radiastone voorge-
monteerd, de klokthermostaat moet enkel nog voorzien worden van batterijen.

Deze nieuwe generatie draadloze thermostaten werken perfect en bieden u buiten een  
nauwkeurige temperatuurregeling ook een weekprogrammatie waarbij u dag na dag uw comfort kan  
programmeren.

Het front van de Radiastone is modulair 
opgebouwd uit Finse speksteen.
Deze zijdezachte speksteen biedt u een 
weergaloos thermisch comfort: 2,5 x opslag-
capaciteit en 8 x betere geleiding dan de 
gemiddelde natuursteen.

H et verschil voelt u onmiddellijk: ondanks het indruk-
wekkend gewicht is het toestel snel warm terwijl u na het 
uitschakelen nog aanzienlijke tijd geniet van de geaccu-
muleerde warmte.

De Radiastone wordt kant-en-klaar bij u geleverd en wordt op 6,5cm van de muur 
gemonteerd. (2 personen aanbevolen voor een vlotte montage) en wordt aangesloten 
op 230 V mono. Garantie, 5 jaar op de speksteen, 3 jaar op het electrisch gedeelte. 
Radiastone Straight: goedkopere variante met rechte zijkanten eveneens beschikbaar 
(zie prijslijst).

- Convectiewarmte (20%)

- Rugplaat

- Bevestigingsbeugels

- Verwarmingselementen

- Finse speksteen

- Stralingswarmte (80%)

- Pootjes in inox (speksteenpootjes : optie )

	Optie	 Type		 Prijs

 2 Kamerthermostaat (los van het toestel)
  Kamerthermostaat op batterijtjes (2 draads)                              

  Kamerthermostaat op 230V (4 draads)

 3 Draadloze ontvanger achter het toestel
  met zender in thermostaat (ASHRAM)

 4 Draadloze ontvanger in stopcontact naast 
  toestel met zender in thermostaat verwerkt

Gekeurd : Klasse II CE

Optie 3: draadloze ontvanger achter toestel



Radiastone Classic 

 Opties:

 - Pootjes in speksteen in plaats van geborsteld roestvrij staal
 - Zijflanken in gepolierd roestvrij staal
 - Thermostaat (eventueel draadloos)
 - Set dubbele droogbeugels op R 45/3/V en R 60/3/V
 - Zandstraalmotieven
 - Maatwerk

Speksteen akkumulatiekachels

Onzichtbare plafondverwarming

Het kopiëren van deze brochure, zelfs in gedeelten, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Energiek.  Misbruik wordt altijd gerechtelijk vervolgd. Sept 2010

S t r a l i n g s p a n e l e n

Exel - nacht akkumulatoren
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RC120/2/H   3,0 kW
113 kg.

RC120/2/V  3,0 kW
106 kg.

RC60/3/V  2,25 kW
83 kg.

RC45/3/V   1,875 kW
66 kg.
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RC90/2/H 2,5 kW
88 kg.
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RC45/2/V   1,25 kW
46 kg.
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RC60/2/V    1,5 kW
58 kg.

RC90/2/V 2,5 kW
81 kg.

Eveneens in ons gamma:

(zie ook www.campa.fr)


