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Wimpel takvarmekassett TS-serien 

FDV 
 

 

  

300W 

Art. nr.: TOTS-HV-0300 

600W 

Art. nr.: TOTS-HV-0600 

Ovnene legges enkelt på plass i T-profilhimling 

60x60cm 

Maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel 

varmeisolasjon, som forhindrer varmetap på 

baksiden L59,2 x B59,2 x D3,5cm 

  

Beskrivelse 
Takvarmekassetter laget for å varme opp lokaler med takhøyde mellom 

2,2-3,5m, som for eksempel skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. 

Ovnene utgjør en integrert del av himlingen og man unngår 

plasskrevende ovner på veggen. Det letter møbleringen av lokalet og 

skader på grunn av vandalisme unngås. Dette er spesielt viktig i for 

eksempel på sykehus, sykehjem og i korridorer på skoler. 

 

Ovnene har maksimal oppvarmingeffekt, takket være dobbel 

varmeisolasjon, for å forhindre varmetap på baksiden. Infrarød 

varmeteknologi gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og 

tak). 

Vedlikehold 
Tørk over med en myk, fuktig klut 

med litt nøytralt oppvaskmiddel. Må 

aldri dyppes i vann eller rengjøres 

under rennende vann. 

  

Teknisk informasjon 
 300W 600W 

Art. nr.:  TOTS-230-0300 TOTS-230-0600 

Spenning: 230V/1 fase 

Frekvens: 50Hz 

Strøm nom. maks: 1,3A 2,6A 

Stråleflatetemperatur: Ca. 200°C 

Oppvarmingsareal: 3-6m² 6-10m² 

Tilkobling: For fast installasjon, leveres med 185cm kabel 

Regulering: Leveres uten regulering, må tilkobles ekstern allpolig bryter 

Dimensjon: L59,2 x B59,2 x D3,5cm 

Vekt: 3,4kg 

Tetthetsgrad: IP54 

Materiale: Stål lakkert i varmebestandig og lysekte hvit brennlakk 

Farge: Hvit RAL 9016 

Godkjenninger: CE 

Leveres med: Jordingsskrue og 185cm kabel 
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Montasje 
For lokaler med takhøyde 2,2-3,5m. 

 

Ovnene legges enkelt på plass i T-profilhimling 60x60cm. 

De kan også monteres direkte i betongtak. 

For tretak og tak med gipsplater, gjør fire ekstra festemuligheter i hjørnene på ovnen det mulig å montere dem 

i wire. 

  

  

 

mailto:wimpel@wimpel.no

