Electrische radiator in de
badkamer

De badkamer wordt standaard voorzien van vloerverwarming. Daarnaast komt er een elektrische
handdoekradiator DRL E-Comfort Claudia EcoDesign 50 x 119,5 cm, 700 Watt, in RAL9016 met digitale
thermostaat.

Het is mogelijk om op dezelfde locatie in de badkamer tegen een meerprijs een grotere elektrische
handdoekradiator te kiezen uit de lijn van drl E-Comfort Claudia EcoDesign in RAL9016 met digitale
thermostaat. Deze grotere radiatoren zijn 900 WATT en verkrijgbaar in de volgende maten:
50 cm x 141,1 cm € 205,-- incl BTW

50 cm x 180,7 cm € 260,-- incl BTW

Montage
De Installatie dient aan plaatselijk geldende (wettelijke) eisen te voldoen. De elektrische installatie dient te zijn uitgevoerd conform NEN 1010. De radiator dient door een
vakkundig en erkend installateur te worden aangesloten. Vooral de combinatie tussen elektriciteit en water dient op een goede manier gecombineerd te worden. Om te
voorkomen dat de radiator regelmatig nat wordt door opspattend/stromend water mag de radiator en het stopcontact niet gemonteerd worden op plaatsen waarbij dit
risico bestaat. Daarom zijn er badkamerzones.

Plaatsing in zone 1 en 2 is niet toegestaan.
Plaatsing in zone 3: is toegestaan mits er een scheiding (bijv douchewand, douche gordijn) tussen de douchebak/inloopdouche aanwezig is. Wanneer er geen scheiding
tussen de douchebak/inloopdouche aanwezig is, een afstand aan te houden tussen de douchekop en de radiator van minimaal 1300mm (horizontaal gemeten).
Wanneer er op de buizen van de radiator natte handdoeken worden gedroogd en de radiator niet aan staat (warm is) bestaat er kans op corrosievorming. Wanneer de
radiator langdurig wordt blootgesteld aan condensvorming bestaat de kans op corrosievorming. Een handdoek radiator is niet bedoeld om (door) natte handdoeken te
drogen, een handdoek radiator is bedoeld om handdoeken te verwarmen.
De radiator kan heet worden, bescherm uzelf en anderen tegen verbranding. Radiator uitsluitend schoonmaken met niet-agressieve en niet-schurende
schoonmaakmiddelen, bij voorkeur alleen schoonmaken met een licht vochtige doek. Zet geen voorwerpen met brandbare (vloei)stoffen op de radiator vanwege
brandgevaar.

