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THERMOVIT ELEGANCE Radiatoren van glas



THERMOVIT ELEGANCE

Verre (face avant)

couche metallique 
transparente
electro-conductrice

Verre (face arriere)

Film Butyral de 
Polyvinyle 
(PVB)

THERMOVIT ELEGANCE is een 
radiator gemaakt uit klaar glas, 
spiegel of met een gepersonali-
seerd design. 
THERMOVIT ELEGANCE heeft 
een ongeëvenaarde  esthetiek 
en verspreidt een behagelijke  
warmte vergelijkbaar met de 
thermische straling van de zon.

Omschrijving

THERMOVIT ELEGANCE is een 
actieve beglazing die onder 
elektrische spanning en gestuurd 
door middel van een draadloze 
programmeerbare thermostaat 
warmte uitstraalt en bevestigt is 
met muur- of vloeraccesoires.
Het is dus een 100% efficiënte 
elektrische verwarming. 
Onderworpen aan een elektrische 
spanning van 220-240 volt zal 
de onzichtbare metaaloxidelaag 
die tussen het gelaagd glas 
is aangebracht een infrarode 
thermische straling in de twee 
richtingen sturen. 
Als wandtoepassing zal het systeem 
zijn warmte voor 70% als straling en 
voor 30 % door convectie afgeven. 
THERMOVIT ELEGANCE wordt ge-
leverd met een verbindingskabel en, 
in optie, een numerieke of analoge 
thermostaat met ontvanger.

Toepassingen

∙ transparante radiator
∙ verwarmde spiegel
∙ handdoekdroger

Voordelen

THERMOVIT ELEGANCE is een 
technologische oplossing voor het 
interieur
∙ het comfort van stralingswarmte
∙ de esthetiek van een onzichtbare   
of spiegelende verwarmingsbron. 
∙ een geïntegreerd systeem zonder 
gebruik van transformator of  do-
motica
∙ geen droge lucht, geen tocht of 
risico voor allergische reacties. 
∙ gebruiksvriendelijk, eenvoudige 
installatie en programmatie 

∙ hygiëne & poetsen: eenvoudig en  
vergt geen onderhoud
∙ beproefde technologie sinds meer 
dan 6 jaar
∙ zeer doeltreffend
∙ garantie: 2 jaar

Personalisatie

Samenstelling en afmetingen
De radiatoren bestaan standaard 
in 4 formaten en 2 afwerkingen: 
Transparant en spiegel. Voor 
projecten kan het glas gepersona-
liseerd worden door zeefdruk.

Accessoires en bevestigingen
∙ kit met vloersteunen
∙ kit voor wandbevestiging
∙ een handdoekenrek
Het is dus een plug & play-systeem.
Om het best te beantwoorden aan 
de projectverwachtingen kunnen 
deze elementen op maat gemaakt 
worden.

Glas (voorzijde)

Metaaloxide laag
(transparente geleider)

Polyvinyl Butyral-folie
(PVB)

Glas (achterzijde)



THERMOVIT ELEGANCE

min. : 600 mm
max. : 1500 mm

53 mm
11 mm

min. : 400 mm
max.: 700 mm

Schema

Het schema is gebaseerd op het 
model 12/06, verticaal geplaatst.

• Grootte
THERMOVIT ELEGANCE bestaat in 
standaardafmetingen
(zie hieronder: gamma).

• Dikte
Standaard : 13 mm

• Uitsparingen
De radiator wordt op de gewenste 
afmeting geleverd. Achteraf is geen 
enkele versnijding of doorboring 
mogelijk.

Gamma en prestaties

Technische gegevens

Voeding:
230 V (50 Hz)

Kabel:
Diameter 7 mm
Lengte max: 2 m

met of zonder stekker

Standaarddikte: 13 mm

Straal: 6 mmVoorzijde

Achterzijde

Afstandsbediening /thermostaat

Electrische spanning 230V (50 Hz)

Afmetingen Zie tabel «gamma en prestaties»

Oppervlakte temperatuur 65°C maximum

IP IPX 6 (minimale afstand van water : 0,6 m) 

Electrische klasse Classe II

Normen en certificaties CE

Model 06/04 10/05 12/06 15/07

Verwarmingsvermogen / W 240 500 720 900

Afmetingen  / mm 600 x 400 1000 x 500 1200 x 600 1500 x 700

Dikte / mm 13 13 13 13

Gewicht/ kg 7,6 15,3 22 32,1



THERMOVIT ELEGANCE

Al de merken vermeld in deze brochure zijn door SAINT-GOBAIN geregistreerde merken.
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GLASSOLUTIONS 
Industrielaan 129
1070 Brussel
glasinfo@glassolutions.com

www.glassolutions.be

Installatie

Systeem plug & play
∙ THERMOVIT ELEGANCE wordt 
geleverd als een compleet plug &
play-systeem met inbegrip van de
accessoires en bevestigingssyste-
men.
∙  de afstandsbediening en thermo-
staat wordt optioneel geleverd. 
Deze kan verschillende panelen 
aansturen.
∙ de panelen kunnen ook aan/uit 
geschakeld worden via een externe 
thermostaat.

Voorzorgsmaatregelen voor 
gebruik en plaatsing 
∙ De radiator mag nooit bedekt 
worden.
∙ De afstand tussen muur en 
radiator bedraagt steeds minstens 
50 mm.
 ∙ de afstand tot water bedraagt min. 
0,6 m
∙ Er mag geen druk uitgeoefend 
worden op het glas om breuk te 
vermijden
∙ de installatie moet worden  
voorzien volgens de geldende 
regelgeving en noodzaakt een 
interventie van een elektricien. 

Garantie

Een garantie van 2 jaar wordt 
verleend indien de plaatsings- 
en gebruiksinstructies werden 
nageleefd.

Het plug & play-systeem is 
onderworpen aan de garantie van 
de respectievelijke uitgever.


