
Elektrisch 
Convector  CI

De Masser CI convector vormt het perfecte huwelijk 
tussen technologie en design.

Werking

De Masser CI convector zet op directe wijze elektrische 
energie om in calorische energie. Maar dankzij de 

   technologie zorgt hij voor en 
perfect evenwicht tussen straling accumulatie en 
convectie warmte. Hij werkt op lage temperatuur 
en wordt gestuurd door een ingebouwde 
elektronische thermostaat.

Overal in de woning, vindt de Masser CI convector zijn 
bestemming ongeacht de beschikbare ruimte en het 

nodige vermogen. Hij weet zich aan te passen aan elke 

architecuurvorm en ieders levensstijl.

De warmteafgifte wordt op evenwichtige wijze verspreid 
met een uitzonderlijke temperatuurafwijking van 0.05 °C.

Op elk uur van de dag verschaft de Masser CI 
convector die ontworpen werd door specialisten in 

elektrische verwarming  u een onvergelijkbaar gevoel van 

welbehagen.

VOORDELEN

              Geschikt voor de verwarming van alle lokalen

Vermindert tot 30% uw verbruikskosten

Volgens de meest recente normen.

Vervangt alle convectoren uit ons MASSER 
gamma.

Ingebouwde, programmeerbare en touchscreen 
thermostaat van de convector kan manueel 
of automatisch met centrale thermostaat 
bendiend worden. Beschikt ook over meerdere 
opties waaronder cooling detector.

Het eenvoudig design laat toe de convector te 
integreren in ieder interieur

PRODUCTFICHE

MASSER N.V. Heating & Ventilation Concepts

Dorenbaan 2-4  •  B-3071 Erps-Kwerps  •  Tel. 02/520 26 91  •  www.masser.be  •  info@masser.be



Elektrische convectoren CI

Gamma

CI

Vermogen 

(Watt)

Afmetingen 

l x h x d (mm)

Gewicht 

(kg)

500x 500 x 105 12.41000

2000 24.8

Mechanische kenmerken

De Masser CI convector wordt 

uitgevoerd met een Dual-kherr plaat 
zowel aan de voor- als aan de 
binnenkant van de convector. De 
achterkant is in V0 carbon polymer 
versterkt met glasvezel. 

Thermische kenmerken

De  dubbel inertie van de interne en 
externe Dual-Kherr technologie draagt 
bij tot een aanzienlijke verhoging van uw 
comfort. Bovendien beschikt u over 
zowel stralings- accumulatie als  
convectiewarmte, en dit met een lager 
verbruik!

Regelingskenmerken

Een ingebouwde elektro-mechanisch 

thermostaat. Zijn thermische afwijking 

ligt rond de 0.05° C, waardoor uw 
comfort verhoogt en uw verbruik 
aanzienlijk verlaagt. U kan dit best 
vergelijken met een cruise control op 
uw wagen.  Het bedieningspaneel 

beschikt over eveneens een “ECO” 

functie, een weekprogrammatie en een 
cooling detector.

Esthetische kenmerken

Het touchscreen bedieningspaneel van 
de Masser CI convector bevindt zich  
bovenaan het toestel, verzonken achter 

de sierlijst. De Masser CI convector

bestaat in een breed gamma met 

verschillende kleuren en uitgebreid 
afwerkingen.

Veiligheidskenmerken

De Masser CI convector beantwoordt

aan de Europese normen. Het is een 

toestel van klasse II met dubbele 

isolatie en beveiligd tegen waterspatten 

(IP24). Het Dual-Kherr paneel beschikt 
over  een levenslange garantie. 
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