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ELSTEIN KERAMISCHE INFRAROODSTRALERS
Met ons zeer uitgebreide assortiment ELSTEIN keramische infraroodstralers hebben wij voor nagenoeg elke toepassing de juiste infraroodstraler.
Voor informatie of vragen over uw toepassing staan wij u graag ter beschikking. Wij beschikken over vele testmogelijkheden zodat we voor u
zo snel mogelijk een juiste oplossing hebben.

ELSTEIN VLAKSTRALERS
FSR
HTS
SHTS
HSR
SFH
FSF
HLF
LCR
HTS-S

standaard gebogen straler
standaard straler met interne isolatie
straler met hoge wattbelasting
straler met snelle reactietijd
straler met zeer kleine inbouwhoogte
straler met geringe inbouwhoogte
straler met verhoogde sokkel
straler met groot oppervlak
standaard straler voor Illig vacuümvorm

ELSTEIN KERAMISCHE STAAFSTRALERS
IRS
IRS/K
ISS
SBM
ISN

staafstraler met dubbele ophanging
kaarsstraler
staafstraler voor terras– en ruimteverwarming
staafstraler voor saunatoepassingen
staafstraler met standaard sokkel

ELSTEIN INSCHROEFSTRALERS
IOT
IPT
IPO
SSV
FIS

inschroefstraler met E27 fitting
vlakke inschroefstraler met E27 fitting
inschroefstraler voor 3D toepassingen
inschroefstraler voor WSE75 zwavelverdamper

straler voor puntverwarming
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ELSTEIN SPECIAAL STRALERS
MSH
HLS
FSL
KSS
SSH
RFS
WKS
IRH

micro systeem straler
hoog vermogen straler
lange vlakstraler met dubbele bevestiging
3D straler met standaard sokkel
schakelkast verwarmer voor ohmega profiel
ronde vlakstraler met standaard sokkel
designstraler voor ruimteverwarming
straler voor ruimteverwarming met standaard sokkel

ELSTEIN STRALERSYSTEMEN
Naast de standaard Elstein stralersystemen bieden we stralersystemen geheel naar klantwens gemaakt, compleet met
bedrading en inclusief temperatuurregeling.
REF
EBF
EBI
MBO

reflectorsystemen voor vlakstralers
aluminium bouwelementen voor vlakstralers
RVS bouwelementen voor vlakstralers
reflectorsystemen voor stralerveldenbouw

ELSTEIN STRALERVELDEN
Elstein stralervelden zijn meestal maatwerk, geheel
naar toepassing ontworpen. Afhankelijk van de inzet
in meerdere zones te verdelen met vermogen- of
temperatuurregeling.
BSH
BSI

aluminium / RVS stralervelden
compleet RVS stralervelden
INFRAROOD AANSLUITING EN REGELING
Wij leveren u alles op het gebied van aansluiting en bedrading speciaal
voor infrarood toepassingen en dus voor hoge temperaturen.
Ook voor vermogens- of temperatuurregeling bieden wij u vele mogelijkheden.

Voor meer informatie zie onze website www.wilmod.nl of laat u voorlichten door één van onze
medewerkers.
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