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AURÉA  

Smart ECOcontrol
®

  

 

Dit stralingspaneel valt op door het licht gebogen 

oppervlak met grill en twee smalle roosters aan de 

bovenzijde van het paneel voor optimale warmteafgifte. 

De Auréa Smart ECOcontrol® is volledig geluidloos, 

efficiënt en voorziet u van een comfortabele warmte.  

 

Kenmerken: 

 Verkrijgbaar in drie modellen: horizontaal en verticaal. 

 Het aluminium verwarmingselement zorgt voor een optimaal stralingseffect. 

 Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset. 

 Stalen behuizing met satijnwitte polyester coating. 

 Muurbeugels worden standaard meegeleverd. 

 230 V, 1 fase. 

 Klasse II, dubbel geïsoleerd, spatwaterdicht, IP 24, CE gecertificeerd. 

 Voorzien van sneltoetsen voor slimme energiebesparing 
 

Het is ook 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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AURÉA  

Smart ECOcontrol
®

  

 

SMART ECOcontrol® 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.  

 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 

 

Andere Smart ECOcontrol® panelen zijn: Actifonte, Calidou, Pallazio, Auréa Bain, Axiom, 

Bellagio, Plenitude en Douchka. 
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AURÉA  

Smart ECOcontrol
®

  

 

Artikelno. Vermogen W Breedte mm Hoogte mm Diepte mm* Gewicht kg 

Model Horizontaal 

200203003 300 452 440 113 3,8 

200205003 500 532 440 113 4,4 

200207503 750 532 440 113 4,4 

200210003 1000 637 440 113 4,3 

200212503 1250 742 440 113 6,1 

200215003 1500 847 440 113 7,0 

200220003 2000 1057 440 113 8,7 

Model Verticaal 

200210004 1000 440 846 124 7,0 

200215004 1500 440 1057 124 9,0 

200220004 2000 440 1162 124 10,0 

Model Laag 

200205005 500 637 283 99 3,7 

200207505 750 850 283 99 4,7 

200212505 1250 1060 283 99 5,8 

Accessoires 

800100005 Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER 

800100006 Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER 

 

Model en technische wijzigingen voorbehouden 

*diepte inclusief bevestigingsbeugel 

 

 

 


