
 KLEUREN 
•  Standaardkleur S600 (witte fij n structuurlak) 

(RAL 9016: geen meerprij s 15%) 
•  Niet verkrij gbaar in collectie Pure Grey 
•  Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12 

 SPECIAAL 
•  Standaardradiator geleverd in combinatie met 

RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prij s inbegrepen) 
•  Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur 
•  Droge aluminium radiator 
•  Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie 

 BEVESTIGINGEN 
•  Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt) 
•  Enkel verticale montage mogelij k 

 TECHNISCH 
•  KTL-grondlaag, poedercoating 
•  Regeling van ruimtetemperatuur 
•  Regeling van oppervlaktetemperatuur 
•  IPX4 Klasse II 

 ACCESSOIRES 
•  Zie p. 103 

 TECHNISCHE TEKENINGEN 
•  Zie p. 94 

 Andere accessoires, zie p.   103 

 AANBEVOLEN VOOR BADKAMER 
EN KEUKEN 
 IN OPTIE 

 korte beugel  (M301)
 art. nr.   zie p.   103 
 prij s €   116 

 REGELING  ( RF-THERMOSTAAT )

 In de prij s inbegrepen! 

 RF-ontvanger 
aan de achterzij de 

 PRODUCTGROEP :  ELECTRICAL COMPONENTS 

-0015 =   radiator zonder regeling, 
met kabel 

 Deze radiator (met kabel) mag enkel 
gebruikt worden in combinatie met een 
gebouwbeheersysteem (domotica) 
of externe thermostaat uitgerust met: 
een weekprogramma + open raam 
detectie of adaptieve startaansturing of 
afstandscontrole, om te voldoen aan de 
Europese richtlij n ECO Design Directive 
2015/1188. 

-0015 =   de radiator (met kabel) is enkel 
te bedienen via de optionele 
E-Volve E-V-WIFI (wit of grĳ s) 
(E-Volve E-V-WIFI apart te 
bestellen) 

 E-VOLVE E-V-WIFI 

 kleur  art. nr.  prij s € 

  wit   118400700009016   312 

 grij s  118400700007047  358 

 Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.  
 Bediening van de radiator verloopt via 
de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI 
module (en NIET via de RF-thermostaat). 

 BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

*   Vasco Climate Control (VCC App). Dankzij  Vasco 
Climate Control (VCC App) kan u altij d en overal 
inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. 
 Meer informatie zie p. 384. 

 MANUELE AANSTURING  DOMOTICA AANSTURING  VCC APP* AANSTURING 

-0000 =   radiator + RF-thermostaat  
( in de prij s inbegrepen ). 
De radiator is enkel te 
bedienen via de meegeleverde 
RF-thermostaat (wit) .

 RF-THERMOSTAAT 

 Standaard uitvoering .

-0014 =   radiator zonder RF-thermostaat 

 Indien u meerdere radiatoren met één en 
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, 
is het voldoende om één radiator in 
de uitvoering -0000 te bestellen en de 
andere(n) in de uitvoering -0014. 
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BEAMS MONO-EL ( BEAMS MONO-EL )

 BEAMS MONO-EL  COLLECTION



 BESTELCODE MAATWERK   BEAMS MONO-EL 

 TECHNISCHE GEGEVENS   STANDAARDKLEUR 
  ANDERE 
KLEUREN 

  breedte 
(L  mm )

  hoogte 
(H  mm )

  gewicht 
( kg )

  el. weerst. 
( Watt )

  prij s 
 S600 *

( € )

  verkorte ref. nr. 
 S600 

 voorraad 

  prij s 
 kleur 
( € )

  REF. NR.   BEAMS MONO-EL  :  11349 

  11349   0150   1800  0000  YYYY -0000   150   1800   9,70   950   884   11349-01   1017 
-0014  789 -  908 
-0015  724 -  833 

*  RAL 9016: geen meerprij s 15%  
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: https://www.2ba.nl

 NEDERLAND. Prij zen in euro (excl. BTW) 

 Kleur aangeven bij  bestelling  (YYYY)

 PRODUCTGROEP :  ELECTRICAL 

 STAP 3   Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren 

 STAP 2     U kiest de toebehoren 

  HOE BESTELLEN 
1.  Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel. 
2.   Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelij k van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee 

besteld te worden. 
3.  De totaalprij s wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren. 

 STAP 1    U kiest het gewenste model van radiator 

 HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN 
 Leveringstermij n  15 - 30  werkdagen   (zonder transportduur) 

 STAP 1 
 ref. nr.  (5  cij fers )
 breedte  (4  cij fers )
 hoogte  (4  cij fers )
 aansluiting  (4  cij fers )
 kleur  (4  cij fers )  p.   12 

 00000  0000  0000  0000  YYYY  -XXXX

 BESTELCODE VOORRAADRADIATOR 
 Leveringstermij n  5  werkdagen   (zonder transportduur) 
 Voorraadradiatoren enkel mogelij k met uitvoering 
met RF-thermostaat! 

 STAP 2 
 uitvoering  (4  cij fers ):

 manuele aansturing 
-0000 =  met RF-thermostaat  ( in de prij s inbegrepen )
-0014 =  zonder RF-thermostaat 

 VCC App* aansturing 
-0015 =   de radiator (met kabel) is enkel te bedienen 

via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)  
( apart te bestellen )

 domotica aansturing 
-0015 =   radiator zonder regeling, met kabel 

 00000  -00

 ref. nr.  (5  cij fers )

 zie tabel 

 Afhankelij k van de gewenste aansturing dient u mogelij k extra toebehoren te bestellen.   Zie pagina links. 
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 HOE  BEAMS MONO-EL  BESTELLEN 


