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Select mobiele infrarood verwarming

Het vrijstaande en mobiele Select infraroodpaneel biedt de ideale oplossing voor wie op zoek 
is naar extra warmte van een energiezuinige heater. De slanke Herschel Select mobiele infrarood 
verwarming is ontworpen om comfortabele warmte te garanderen d.m.v. een compact 500W 
paneel dat gemakkelijk kan worden verplaatst, zowel binnenskamers als naar andere ruimtes. 

Met 500W vermogen is het paneel perfect voor die situaties waar je een beetje extra, lokale warmte 
nodig hebt tegen minimale kosten, zonder dat je de hele centrale verwarming aan hoeft te zetten. 
Ideaal voor de thuiswerkers. De heater wordt compleet geleverd met Herschel’s SMART-R systeem 
voor bediening via de SmartLife App of door de gewenste temperatuur in te stellen op de heater 
zelf. De SmartLife-app maakt spraakbesturing via Alexa of Google Assistant mogelijk en schema’s 
kunnen naar wens worden ingesteld. 

De Select mobiele infrarood verwarming wordt compleet geleverd met 5 jaar garantie en is ook 
voorzien van interne thermische veiligheidssensoren. Inclusief makkelijk  te monteren voetjes en 
een ingebouwde stekker voor een snelle en eenvoudige installatie en bediening. De Select mobiele 
infrarood verwarming voldoet volledig aan de Europese energiebesparingswetgeving  (Lot 20).

De Select mobiele infrarood verwarming wordt met voetjes die gebruikt dienen 
te worden, geleverd. De verwarming heeft een stekker en kan in een beschikbaar 
stopcontact onder het bureau ingeplugd worden. Raadpleeg voor gebruik de 
installatie-instructies met alle details.

6 REDENEN WAAROM

✔ 100% natuurlijk

✔ Verwarmt objecten, niet de lucht

✔ Minder vocht en schimmel

✔ Minder energieverbruik

✔ Onderhoudsvrij

✔ CO2-vrij in combinatie met 
hernieuwbare energie

BESCHIKBARE MODELLEN

Model Artikelnummer Afmetingen Gewicht Nominaal vermogen @240V
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HS500PR-EU 75 x 55 x 1.6 cm 5.5kg 500W

TECHNISCHE DETAILS

OPPERVLAKTE:                                      
KLEUR:                                         
ACHTERZIJDE PANEEL:                                  
FRAME:
OPPERVLAKTEMPERATUUR: 
VOLTAGE:
BESCHERMKLASSE: 
KABEL: 

INSTALLATIE: 

CERTIFICATEN: 

GARANTIE

aluminium
wit
staal  
zonder frame
max 90oC
220-240 V, 50/60Hz
IP20
1,6 mtr voedingskabel  

vrijstaand 

5 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer infor-
matie en uitsluitingen) 

jaar
 garantie

5
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