
Altijd aan de
zonnige kant
DE NIEUWE KNOCH INFRAROOD TECHNIEK
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Ervaren partner in de  
indoor en outdoor 
warmtetechniek.

Vragen over energieverbruik, naar veiligheid en ecologie, vragen om nieuwe 
producten en technologieën in de moderne warmtetechniek.
Ing. Klaus-Dieter Knoch, oprichter van Knoch Infrarood techniek,  
houdt zich al vele jaren bezig met licht-warmte systemen en zet hierbij in op 
continu ontwikkeling. Al in 1991 was er behoefte aan zijn vooruitstrevende ideeën 
en richtte de Techno-Licht-GmbH op. Snel specialiseerde de firma zich in 
innovatieve lichtconcepten. Een nieuw ontwikkelde halogeenlamp van Philips 
(HeLeN) zorgde in 2004 voor een aparte warmtestraler afdeling binnen nu 
inmiddels Knoch-Lichttechnik. De warmtestralers werden continu verbeterd.
In het jaar 2012 richtte Ing. Klaus-Dieter Knoch de Knoch Infrarot-Technik GmbH 
op in Hohenölsen. Hier worden de stralers naar wens van de klant gemonteerd, 
dit om zekerheid en tevredenheid te garanderen.
 

Bent u klaar voor een comfortabeler leven?
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Comfortabele warmte  
veelzijdig en 
kostenbesparend

VERWARMT DE MENSEN, NIET DE LUCHT.
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Verleng uw  
avonden 

Ideaal voor terrassen, balkons en serres.
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Efficiënt 
door innovatie

Zeer nauwkeurige warmte U bespaart tot 30% energie

Warmte is de basis van ons leven en onze 
gezondheid. Warmte wordt overdragen 
door de lucht, door materialen of 
lichtstralen. Infraroodlicht is een 
verwarmend gedeelte van het natuurlijke 
zonnespectrum. Net als licht laat het zich 
richten en overdragen. 

Bijna verlies vrij en zonder beïnvloeding 
van wind verwarmt de infraroodstraling het 
lichaam en de materialen waar het op valt. 
Zo komt 90% van de elektrische energie 
direct als warmte op het lichaam en 
materialen aan.

Geen ander verwarmingssysteem kan dit!

Infrarood warmte stralers zijn gunstig in het 
verbruik, efficiënt, beter voor het milieu en 
zeker.
Dit komt door de moderne techniek die een 
efficiëntie van 90% biedt.
Alleen 10% van de energie wordt in licht 
omgezet, waardoor Infrarood warmte 
stralers tot 30% minder energie verbruiken 
als vergelijkbare systemen.
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COMFORTSUN IN ACTIE
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BUITEN & BINNEN
Genieten van warme uren

BALKON & TERRAS
Brengt warmte in de tuin

DOUCHE & BAD & SAUNA
Aangename warmte door  
één druk op de knop

BUITEN: windonafhankelijk 
vrijwel verliesvrije overdracht 
focusseerbaar zeer geschikt voor de  
koelere jaargetijden  
(vroege voorjaar en late herfst).

BINNEN: Plaatselijke verwarming voor 
bedrijfshallen,kerken, werkplekken.  
Warmte binnen enkele seconden  
energie-efficiënt.

Geniet in de serre, op het terras, balkon of 
in een tuinhuisje, het hele jaar door van 
de behagelijke warmte van de zon.  
Verwarm alleen wanneer u de warmte 
echt nodig heeft met de onverslaanbare 
efficiëntie van ComfortSun.  
De stralers laten zich compleet naar wens 
discreet integreren of kunnen 
verplaatsbaar toegepast worden. 

Op de vochtige huid komen de voordelen 
van infraroodstraling zeer goed tot recht. 
Na het inschakelen merkt u de aangename 
warmte direct. Door de speciale 
spatwaterdichtheid van het apparaat zijn 
deze zeer geschikt om ook in vochtige 
ruimtes te gebruiken en zorgen ook hier 
voor het hoogste comfort. 
Bij bubbelbaden ideaal om bij het in- en 
uitstappen een heerlijke warmte te voelen 
in plaats van koude wind. 

COMFORTSUN IN ACTIE

Toepassingsmogelijkheden
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COMFORTSUN IN ACTIE

Toepassingsmogelijkheden

(KERST) MARKTEN 
Warmte bij koude evenementen

HOTEL, RESTAURANT & CAFÉ
Verleng de avonden bij uitgaan

KERKEN, KASTELEN
Aangename warmte in oude gebouwen

De hoge eisen aan buiten-evenementen, 
b.v. kerstmarkten laten de volledige sterkte van de
ComfortSun straler zien.  
Bijna verliesvrije warmte overdracht en relatief 
windonafhankelijk. De stralers zijn te integreren, 
in groepen te verdelen of in rijen schakelbaar.
Maak het behaaglijk warm in de stand of ervoor 
zodat de bezoekers het lekker warm hebben.

Warm en behaaglijk zitten in de avonduren
en in de koelere jaargetijden – Infraroodverwarmers
zijn inzetbaar over een reikwijdte van meerdere meters.
Bovendien zijn ze zeer efficiënt.
Tot 90% van de ingezette energie wordt omgezet in warmte.
Het modulaire systeem kan worden bevestigd aan zonneschermen
en kan naar wens worden samengesteld.

Snelle warmte en behaaglijkheid in historische
gebouwen. Verwarm alleen dan wanneer het 
daadwerkelijk noodzakelijk is. Met name voor 
houten gebouwen zijn infrarood 
verwarmingsstralers aan te bevelen.
Het warme licht is sfeervol en uitnodigend. In 
plaats van uren en dagenlang voorverwarmen kunt 
u nu per direct plaatselijke warmte gebruiken.
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FABRIEKSHALLEN & WERKPLAATSEN
Werken in een aangenaam klimaat op de werkvloer.

DIERENVERBLIJF & STALLEN
Brengt warmte daar waar het nodig is.

Optimaal werken met plaatselijke en gedoseerde warmte voor 
de handen en materialen:  
Met infraroodwarmte kunt u het hele jaar werken op 
bouwplaatsen, in montagehallen, of in magazijnen.
Ook wordt infraroodwarmte al jarenlang ingezet als technisch
hulpmiddel in de industrie, bijvoorbeeld om te verwarmen, 
drogen, of bij het buigen of vervormen van kunststoffen.

Niet alleen mensen genieten van de aangename
warmte van ComfortSun, dieren vinden de
buitengewone werkzame warmtebron erg fijn.
De infraroodverwarmers zijn eenvoudig aan de 
stalwanden of plafond te monteren.
Vooral voor pas geboren en jonge dieren zijn  de 
ComfortSun warmtestralers de perfecte match.

COMFORTSUN IN ACTIE

Toepassingsmogelijkheden



Voor elke gelegenheid 
het passende licht.

Technologieën

White Glare
Infraroodtechniek

Golden Glare
InfraroodtechniekInfraroodtechniek

Low Glare
Slechts 15% van het zichtbare licht van 
een Golden Glare straler ontstaat er bij
de Low Glare-Technologie.  
De infraroodstraling bevat een groter 
aandeel infraroodlicht uit het onzichtbare 
spectrum. De lampen hebben meer dan 
5000 branduren en bereiken tot 90% 
nuttige warmte.

De stralers met de goudkleurige lampen 
genereren infrarood A en B-straling uit
de wolfraam spiraal en filtert met zijn  
coating het zichtbare licht. 
De lampen met een lange levensduur 
branden meer dan 5000 uur en bereiken  
tot 90% nuttige warmte.

Deze “witte” lampen stralen met 2700 
Kelvin warm wit leeslicht uit. 
De warmteontwikkeling blijft zonder rood 
licht aandeel, welke door de bijzondere 
coating 100% wordt geabsorbeerd. De 
warmte ontwikkeling is gelijk aan de Low 
Glare lampen.
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De eerste warmtestraler  
met aangenaam leeslicht

EEN BIJZONDER VOORDEEL VAN DE INFRAROODTECHNOLOGIE IS DE VEILIGHEID.
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Infraroodtechniek  
Baby-warmtestraler
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Baby-warmtestraler

750 Watt 
 
De eerste Baby-warmtestraler
met veilige direct warmte. 
Bediening door middel van een 
drukknop en/of afstandsbediening.
Professionele automatische 
tijdsinstelling en  
afschakeling.

GEEF UW BABY VEILIG HET GEVOEL VAN WARMTE EN WELZIJN.



Wist u dat de ideale temperatuur voor het in bad 
doen van een baby of het verschonen
van een luier 23-25 graden moest zijn?  
Wij zorgen ervoor dat uw baby het niet te koud 
of te warm heeft. Door onze nieuw ontwikkelde 
baby-warmtestraler van het merk ComfortSun
beschermt u de baby tegen onderkoeling. 
Het apparaat is zeer eenvoudig te monteren.
De aanbevolen montagehoogte is 100 cm boven 
de commode. Bij deze hoogte is de beste warmte
gegarandeerd en kunnen de handen van de baby 
de straler niet aanraken.
Een dubbelwandige verwarmingslamp zorgt voor 
100% bescherming tegen glasbreuk.

De kwaliteit zekere baby-warmtestraler van 
ComfortSun levert binnen enkele seconden
aangename warmte.  
De baby-warmtestraler is eenvoudig te bedienen 
door middel van de infrarood afstandsbediening. 
U kunt de tijd instellen in 6 verschillende stappen 
tussen de 10 en 60 minuten.
Wanneer de ingestelde tijd is afgelopen schakelt 
het apparaat automatisch uit. Ook is het 
mogelijk om door middel van afstandsbediening te 
kiezen voor continu gebruik zonder afschakeling. 
Eerder uitschakelen is ook altijd mogelijk.

Natuurlijk kunt u de baby-warmtestraler ook op 
een stabiel statief direct naast de commode 
plaatsen. 
Dit geeft u de mogelijkheid om de verwarmer ook 
in andere ruimtes te gebruiken, en uw baby 
aangename warmte te geven.

Niets staan fijne momenten en mooie knuffeltijden 
meer in de weg met deze unieke warmtestraler.
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Voor de kleinste  
onder ons
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Productoverzicht

Directe en zeer perfecte warmte
door een druk op de knop.

ComfortSun 24
Baby-warmtestraler

1400 W
(ook verkrijgbaar in 1000 W 
& 2000 W)
Uw infrarood warmtestraler 
met optie wipschakelaar 
voor oppervlakten tot 10m².

ComfortSun BT
De innovatieve

2000 W & 2800 W
Uw Bluetooth infrarood 
warmtestraler met app-
bediening voor oppervlaktes 
tot 18 m².

ComfortSun 65
Gedoseerde warmte

2000 W & 3000 W
Uw infrarood warmtestraler
met 3 stappen dimmer voor 
oppervlaktes tot 18m².

ComfortSun 24
Onze allrounder

750 Watt 
Uw infrarood warmtestraler 
met speciale Low Glare-
lamp en 100% veilige 
dubbelwandige  
infraroodlamp.



Te bedienen met  
gratis smart-app

EEN BIJZONDER VOORDEEL VAN DE INFRAROODTECHNOLOGIE IS DE ZEKERHEID.
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Specificaties

Producten

ComfortSun 24
750 Watt

Inclusief 
timer functie

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

750 Watt
IP 24
tot 1 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,3 kg
1,80 meter
wit, oranje, groen, blauw, roze
met timer functie

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage

3. Statief

1. Hoogte met beugel 300 mm
2. Breedte 155 mm

3. Kantelbaar 90°

4. Lengte 395 mm
5. Hoogte straler 95 mm

Uitvoering met timer
LOW GLARE

wit
oranje
groen

blauw
roze

5100141
5100142
5100143

5100144
5100145

LOW GLARE
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Specificaties

Producten

ComfortSun 24
1000 Watt

Zonder of met 
trekschakelaar 

of  
tuimelschakelaar

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

1000 Watt
IP 24
tot 6 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,1 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
zonder schakelaar, met trekschakelaar 
of met tuimelschakelaar

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage
3. Statief

1. Hoogte met beugel 180 mm
2. Breedte 155 mm
3. Kantelbaar 35°

4. Lengte 480 mm
5. Hoogte straler 95 mm

zonder schakelaar 
5100000
5100001
5100002

GOLDEN GLAREUitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

4

4. Baleinbevestiging

trekschakelaar 
5100003
5100004
5100005

tuimelschakelaar  
5100006
5100007  
5100008

GOLDEN GLARE GOLDEN GLARE Uitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

zonder schakelaar 
5100100
5100101
5100102

LOW GLARE

trekschakelaar 
5100103
5100104
5100105

tuimelschakelaar  
5100106
5100107  
5100108

LOW GLARE LOW GLARE

GOLDEN GLARE
LOW GLARE
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Specificaties

Producten

ComfortSun 24
1400 Watt met tijdschakelaar functie  
en afstandsbediening

Met 
tijdschakelaar 

functie

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

1400 Watt
IP 24
tot 10 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,1 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
met tijdschakelaar functie  
en afstandsbediening

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage
3. Statief

1. Hoogte met beugel 180 mm
2. Breedte 155 mm
3. Kantelbaar 35°

4. Lengte 480 mm
5. Hoogte straler 95 mm

 
5100146
5100147
5100148

GOLDEN GLAREUitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

4

4. Baleinbevestiging

 
5100149
5100150
5100151

 
5100152
5100153  
5100154

LOW GLARE WHITE GLARE

Met 
afstandbediening 

GOLDEN GLARE
LOW GLARE
WHITE GLARE
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Specificaties

Producten

ComfortSun 24
1400 Watt

Zonder of met 
trekschakelaar 

of  
tuimelschakelaar

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

1400 Watt
IP 24
tot 10 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,1 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
zonder schakelaar, met trekschakelaar 
of met tuimelschakelaar

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage
3. Statief

1. Hoogte met beugel 180 mm
2. Breedte 155 mm
3. Kantelbaar 35°

4. Lengte 480 mm
5. Hoogte straler 95 mm

zonder schakelaar 
5100010
5100011
5100012

GOLDEN GLARE

Uitvoering  
wit
titanium
antraciet

4

4. Baleinbevestiging

trekschakelaar 
5100013
5100014
5100015

tuimelschakelaar  
5100016
5100017  
5100018

GOLDEN GLARE GOLDEN GLARE

zonder schakelaar 
5100109
5100110
5100111

LOW GLARE

trekschakelaar 
5100112
5100113
5100114

tuimelschakelaar  
5100115
5100116  
5100117

LOW GLARE LOW GLARE

GOLDEN GLARE
LOW GLARE

zonder schakelaar 
5100126
5100127
5100128

WHITE GLARE

trekschakelaar 
5100132
5100133
5100134

tuimelschakelaar  
5100129
5100130  
5100131

WHITE GLARE WHITE GLARE

WHITE GLARE
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COMFORTSUN IN ACTIE
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Specificaties

Producten

ComfortSun 24
2000 Watt

Zonder  
schakelaar 

of met 
tuimelschakelaar

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

2000 Watt
IP 24
tot 14 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,4 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
zonder schakelaar of 
met tuimelschakelaar

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage
3. Statief

1. Hoogte met beugel 180 mm
2. Breedte 155 mm
3. Kantelbaar 25°

4. Lengte 490 mm
5. Hoogte straler 95 mm

zonder schakelaar 
5100020
5100021
5100022

GOLDEN GLARE

Uitvoering  
wit
titanium
antraciet

4

4. Baleinbevestiging

tuimelschakelaar  
5100023
5100024  
5100025

GOLDEN GLARE

zonder schakelaar 
5100118
5100119
5100120

LOW GLARE

tuimelschakelaar 
5100121
5100122
5100123

LOW GLARE

zonder schakelaar 
5100135
5100136
5100137

WHITE GLARE

tuimelschakelaar  
5100138
5100139  
5100140

WHITE GLARE

GOLDEN GLARE
LOW GLARE
WHITE GLARE
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COMFORTSUN IN ACTIE
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Specificaties

Producten

ComfortSun BT
2000 Watt met Bluetooth  
en infrarood afstandsbediening

Met 
Bluetooth- 

App  
bediening

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

2000 Watt
IP 25
tot 14 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,5 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
met Bluetooth app en  
infrarood afstandsbediening

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage
3. Statief

1. Hoogte met beugel 300 (280)  mm
2. Breedte 155 mm
3. Kantelbaar 45°

4. Lengte 540 mm
5. Hoogte straler 95 mm

Uitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

 
5100306  
5100307
5100308

 
5100300
5100301  
5100302

LOW GLAREWHITE GLARE

Inclusief 
afstandbediening  

LOW GLARE
WHITE GLARE

De meegeleverde 
infrarood 
afstandsbediening
maakt het mogelijk om  
de totale warmte in 
verschillende stappen 
te regelen:  
33%,  50%,  66%,  75%,  
en 100%  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Specificaties

Producten

ComfortSun BT
2800 Watt met Bluetooth  
en infrarood afstandsbediening

Met 
Bluetooth- 

App  
bediening

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

2800 Watt
IP 25
tot 18 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

3,5 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
met Bluetooth app en  
infrarood afstandsbediening

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage

1. Hoogte met beugel 300 (280)  mm
2. Breedte 155 mm
3. Kantelbaar 45°

4. Lengte 690 mm
5. Hoogte straler 95 mm

Uitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

 
5100309  
5100310
5100311

 
5100303
5100304  
5100305

LOW GLAREWHITE GLARE

Inclusief 
afstandbediening  

LOW GLARE
WHITE GLARE

De meegeleverde 
infrarood 
afstandsbediening
maakt het mogelijk om  
de totale warmte in 
verschillende stappen 
te regelen:  
33%,  50%,  66%,  75%,  
en 100%  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COMFORTSUN BLUETOOTH

Verwarmers met Bluetooth  
De nieuwste generatie  
infraroodstralers

De drie verschillende manieren van bedienen

1. Bluetooth bediening:
• met traploze dimmer en timer
• de ComfortSun App is beschikbaar voor IOS en Android
• de App is kosteloos beschikbaar als download
• mogelijk om 8 ComfortSun BT stralers aan te sturen met 1 App

2. infrarood afstandsbediening
• met 5-traps dimmer
• maakt het mogelijk om een willekeurig aantal ComfortSun  
    heaters te bedienen

3. knop op het toestel
• voor het direct in- en uitschakelen alsmede dimmen direct 
    op het toestel
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Specificaties

Producten

ComfortSun 65
2000 Watt 
inclusief infrarood afstandsbediening

Stapsgewijs  
dimmen

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

2000 Watt
IP 65
tot 14 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

2,4 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
infrarood afstandsbediening

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage
3. Statief

1. Hoogte met beugel 290 mm
2. Breedte 130 mm
3. Kantelbaar 35°

4. Lengte 560 mm
5. Hoogte straler 115 mm

Uitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

 
5100200  
5100201
5100202

LOW GLARE

Inclusief 
afstandbediening  

LOW GLARE

De meegeleverde 
infrarood 
afstandsbediening
maakt het mogelijk om  
de totale warmte in 
verschillende stappen 
te regelen:  
50%, 75%, en 100%  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Specificaties

Producten

ComfortSun 65
3000 Watt 
inclusief infrarood afstandsbediening

Stapsgewijs  
dimmen

Vermogen:              
Bescherming:          
Bereik: 
Stroomaansluiting:

3000 Watt
IP 65
tot 18 m²
230 V / 50 Hz~

Gewicht:              
Kabellengte:          
Kleur: 
Bediening:

4,0 kg
1,80 meter
wit, titanium, antraciet 
infrarood afstandsbediening

Montage Afmetingen

1. Wandmontage
2. Plafondmontage

1. Hoogte met beugel 290 mm
2. Breedte 130 mm
3. Kantelbaar 35°

4. Lengte 1060 mm
5. Hoogte straler 115 mm

Uitvoering  
 
wit
titanium
antraciet

 
5100203  
5100204
5100205

LOW GLARE

Inclusief 
afstandbediening  

LOW GLARE

De meegeleverde 
infrarood 
afstandsbediening
maakt het mogelijk om  
de totale warmte in 
verschillende stappen 
te regelen:  
50%, 75%, en 100%  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COMFORTSUN TOEBEHOREN

Producten
Accessoires 

Stralers die op een statief 
gemonteerd zijn (mogelijk voor 
stralers van 750 W t/m 2000 W )
zijn op elk moment en overal 
inzetbaar.

Gewicht 15 kg
Doorsnede voet 420 mm
Hoogte 2100 mm 
 
Instelbaar van  
1800 mm tot 2100 mm

StatiefDimmer

De traploze dimmer voor 
warmtestralers tot 2000 W stelt u 
in staat om de warmteafgifte aan 
uw behoefte aan te passen en 
zo ook stroom te besparen.

Gewicht 0,8 kg
Vermogen 2.000 W
Stroomaansluiting 230 V 50 HZ~
Bescherming IP 50
Kabellengte 1,3 m
Breedte 80 mm
Lengte 150 mm
Hoogte 75 mm

Baleinbevestiging

Met de robuuste 
baleinbevestiging voor parasols
en zonneschermen kunt u de 
ComfortSun 1400 Watt en 2000 
Watt eenvoudig monteren aan 
baleinen en draagarmen met 
een diameter tot 40mm.

Lengte zijkant 26 mm
Klembreedte 40 mm 
Totale breedte 64 mm
Hoogte 85 mm

Uitvoering  
wit
titanium
antraciet

5101029  
5101030
5101031

5101025 Uitvoering  
wit
titanium
antraciet

5101026B 
5101027B
5101028B
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Producten
Bevestigingen

Lange bevestiging ronde stangen

Deze bevestiging wordt gebruikt voor 
de bevestiging aan bijvoorbeeld ronde 
stangen of buizen.

 
 
Montageafstand 205 mm
Buisdoorsnede ∅ 50 mm 

Buis bevestigingLange bevestiging

Muur en plafondbevestiging lang

Met deze bevestiging kunt u alle
ComfortSun modellen veilig ophangen
aan muur of plafond. 
Kabeldoorvoeren in de houder zorgen 
voor een veilige en nette afwerking.

Montageafstand 210 mm

Standaard bevestiging

Muur en plafondbevestiging standaard  
 
Dit is de bevestiging voor een 
ComfortSun24 infrarood heater.  
Deze wordt standaard meegeleverd.  
Het zorgt voor een zekere
bevestiging aan muur of plafond.

Montageafstand 80 mm

Uitvoering  
wit
titanium
antraciet

5101032  
5101034
5101035

5101033Uitvoering  
wit
titanium
antraciet

5101039  
5101040
5101041



ComfortSun bij 
professioneel gebruik
DE ZEKERHEID VAN DE WERKING IS ZEER BELANGRIJK.
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Montage
• Elektrotechnische werkzaamheden mogen

alleen worden uitgevoerd voor een daartoe
bevoegd persoon.

• De toestellen met IPX4 en IPX5 zijn geschikt
voor zowel binnen en buiten.

• De groep waarop de verwarmer wordt aangesloten 
moet met tenminste 16A (TRAAG) 
zijn gezekerd. (afhankelijk van het totale vermogen 
van het toestel of de toestellen)

• Het verwarmingstoestel moet tenminste 1800 mm
boven het vloeroppervlak gemonteerd worden.
( zie de gebruiksaanwijzing )

• Het verwarmingstoestel niet direct onder 
stopcontacten, verdeeldozen, schakelaar of 
elektrische leidingen monteren.

• Bij gebruik in natte ruimte de voorschriften van 
VDE 0100, deel 71 in acht nemen.

Veiligheidsinstructies

• Het toestel niet gebruiken zonder toezicht
• Voorzichtig! Sommige delen van het product 

kunnen zeer heet worden en verbrandingen 
veroorzaken. Extra voorzichtigheid in de buurt van 
kinderen en zorg behoevende personen.

• Het toestel in ingeschakelde of in warme toestand 
niet afdekken. Er bestaat brandgevaar.

• Niet direct, voor langere tijd op korte afstand in de 
infraroodlamp kijken wanneer deze aan staat.

• Infraroodwarmte kan bij oneigenlijk gebruik schade 
toebrengen aan, de ogen (thermische netvlies 
schade) aan hoornvlies en ooglens alsmede de 
huid (IR-erytheem, verbranding). Daarom moeten 
de installatie-instructies in acht worden genomen 
(zie de gebruiksaanwijzing).

Klantenservice

• Defecte aansluitsnoeren of lampen mogen alleen 
door de producent of door gekwalificeerd personeel 
worden vervangen.
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Montage
Veiligheid en klantenservice



Uw dealer / installateur:

Hoofdkantoor Breedex cv  -  ComfortSun distributie België 
Sellekaertsstraat 40 & 42, 3900 Overpelt - België 
Mobiel: +32-(0)495-181417  - Tel.: +32-(0)11-664507  
Website:  www.comfortsun-shop.com  
Email:      sales@comfortsun-shop.be
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