
ELEKTRISCH VERWARMEN,
EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

Elektrische verwarming zit in de lift. Elektrische radiatoren vormen een 

uitstekende aanvulling op groene installaties met een warmtepomp of 

zonnepanelen. Daarom breidt Vasco zijn gamma van elektrische 

verwarmingsoplossingen uit met de vernieuwde RF-gestuurde elektrische 

Niva. Het binnenklimaat wordt zo nog duurzamer en energie-efficiënter.

Met de vernieuwde elektrische designradiatorreeks Niva trekt Vasco volop de 

kaart van efficiëntie, design en gebruiksgemak. De Niva is met zijn minimalis-

tische en strakke look verkrijgbaar in een uitgebreid kleurengamma zodat de 

radiator naadloos opgaat in elk interieur. 

De aansturing van de nieuwe elektrische Niva gebeurt via een bijgeleverde 

thermostaat die draadloos verbonden is via radio-frequentie (RF). Behalve 

deze uitvoering met thermostaat bestaat er ook een uitvoering met E Volve 

wifi regeling (uitvoering en regeling apart te bestellen). Met de Vasco Climate 

Control-app stuur je dan de elektrische radiator aan via het wifi-netwerk. 

Een compacte wifi-module communiceert via bluetooth met een kleine 

temperatuursensor die zich in dezelfde ruimte bevindt.  Als derde uitvoering 

is er ook de mogelijkheid om de radiator aan te sturen via domotica. 

De elektrische Niva is een droge paneelradiator die niet gevuld wordt met 

water. Vasco maakt hiervoor gebruik van een nieuwe infraroodtechnologie, 

waardoor er comfortabele stralingswarmte wordt gegenereerd. Dit staat ga-

rant voor een snelle opwarmingstijd. Bijkomend voordeel hierbij is dat hij veel 

lichter is dan een gevulde radiator en zich makkelijk laat installeren via het 

plug-and-playprincipe. De vernieuwde elektrische Niva biedt de mogelijkheid 

om de oppervlaktetemperatuur van de radiator te regelen of te begrenzen. 

Een praktische eigenschap voor ruimtes waar veiligheid van belang is, zoals 

kinderdagverblijven. 

ONTDEK RADIATOREN, VENTILATIE, VLOERVERWARMING, KOELING EN WARMTEPOMPEN:      WWW.VASCO.EU

UPGRADE 

ELEKTRISCHE DESIGNRADIATOR NIVA: 

ONZICHTBARE REGELING EN 

BESCHIKBAAR IN 6 AFMETINGEN

NIVA-EL

NEW DESIGN IN 2021

handdoekbeugel (aluminium), art. nr. 118323900000000

prijs € 139

Andere accessoires, zie Vasco prijslijst 2021

AANBEVOLEN ACCESSOIRE VOOR BADKAMER EN KEUKEN (IN OPTIE)

REGELING (RF-THERMOSTAAT) 
IN DE PRIJS INBEGREPEN

BELGIË. Prijzen 01/2021 in euro (excl. BTW)



NIVA-EL

 Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

-0015 =  radiator zonder regeling,  
met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel 

gebruikt worden in combinatie met een 

gebouwbeheersysteem (domotica) of 

externe thermostaat uitgerust met: een 

weekprogramma + open raam detectie of 

adaptieve startaansturing of afstandscontrole, 

om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO 

Design Directive 2015/1188.

-0015 =  de radiator (met kabel) is enkel te 
bedienen via de optionele E-Volve 
E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-

WIFI apart te bestellen)

E-VOLVE E-V-WIFI

kleur art. nr. prijs €

wit 118400700009016 269

grijs 118400700007047 309

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening 

van de radiator verloopt via de apart te 

bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via 

de RF-thermostaat).

* Vasco Climate Control (VCC App). 

Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan 

u altijd en overal inloggen en uw optimaal 

binnencomfort instellen.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

MANUELE AANSTURING DOMOTICA AANSTURINGVCC APP* AANSTURING

-0000 =  radiator + RF-thermostaat  
(in de prijs inbegrepen)

RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering. 

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar.

-0014 =  radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en 

dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het 

voldoende om één radiator in de uitvoering 

-0000 te bestellen en de andere(n) in de 

uitvoering -0014.

Raadpleeg het Vasco-kleurengamma in de technische prijslijst of via www.vasco.eu.

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

NIVA-EL PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL

TECHNISCHE GEGEVENS STANDAARDKLEUR
ANDERE 
KLEUREN

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

gewicht
(kg)

el. weerst.
(Watt)

prijs
S600

(€)

verkorte ref. nr.
S600

voorraad

prijs
kleur
(€)

REF. NR. NIVA-EL : 11361

11361 0420 1820 0000 YYYY -0000 420 1820 21,40 900 679 11361-01 781

-0014 584 - 672

-0015 519 - 597

11361 0520 0920 0000 YYYY -0000 520 920 13,80 500 595 11361-02 684

-0014 500 - 575

-0015 435 - 500

11361 0520 1420 0000 YYYY -0000 520 1420 20,80 900 649 11361-03 746

-0014 554 - 637

-0015 489 - 562

11361 0520 1820 0000 YYYY -0000 520 1820 26,40 1100 710 11361-04 817

-0014 615 - 708

-0015 550 - 633

11361 0620 1820 0000 YYYY -0000 620 1820 31,30 1300 735 11361-05 845

-0014 640 - 736

-0015 575 - 661

11361 0620 2020 0000 YYYY -0000 620 2020 34,70 1500 818 11361-06 941

-0014 723 - 832

-0015 658 - 757

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

breedte (4 cijfers)

hoogte (4 cijfers)

aansluiting (4 cijfers)

kleur (4 cijfers)

00000 0000 0000 0000 YYYY -XXXX uitvoering (4 cijfers): manuele aansturing

-0000 = met RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen)

-0014 = zonder RF-thermostaat
 

VCC App* aansturing

-0015 =  de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of 

grijs) (apart te bestellen)
 

domotica aansturing

-0015 =  radiator zonder regeling, met kabel
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