
ELEKTRISCH VERWARMEN,
EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

Met de Niva Mixed lanceert Vasco een hydraulische radiator die ook 

elektrisch kan werken. Een hybride radiator biedt twee mogelijkheden: 

geschikt voor aansluiting op een centraal verwarmingssysteem of geschikt 

om te werken op elektriciteit. Een hybride radiator is uitermate geschikt voor 

ruimtes die je snel moet kunnen opwarmen, zoals de badkamer, als het 

centrale verwarmingssysteem uitgeschakeld staat.

Uitgebreid gamma accessoires
Alle accessoires die geschikt zijn voor de hydraulische Niva-radiatoren, zijn 

ook beschikbaar voor de vernieuwde elektrische Niva Mixed. 

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

NIVA MIXED: 

CENTRALE VERWARMING EN 

ELEKTRISCH GECOMBINEERD

NIVA-MIXED

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)

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)
Andere aansluitingen, zie Vasco prijslijst 2021

8

54

1 MM

1188

chroom ventiel

art. nr. 118210300000099

prijs € 178

 zwart ventiel

art. nr. 118210300009005 

prijs € 178

Koppelingen, zie Vasco prijslijst 2021

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

REGELING (RF-THERMOSTAAT) 
IN DE PRIJS INBEGREPEN



NIVA-MIXED PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren NEDERLAND. Prijzen 01/2021 in euro (excl. BTW)

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

-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.

N1L1-EL-MIX
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Raadpleeg het Vasco-kleurengamma in de technische prijslijst of via www.vasco.eu.

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED

TECHNISCHE GEGEVENS STANDAARDKLEUR ANDERE KLEUREN

buizen breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

75/65/20
(Watt)
(φ50K)

55/45/20
(Watt)
(φ30K)

n-exp. gewicht
(kg)

inhoud
(l)

el. weerst.
(Watt)

prijs
S600

(€)

prijs
kleur
(€)

REF. NR. NIVA MIXED N1L1-EL-MIX : 11362

11362 0420 1820 1188 YYYY -0000  - 420 1820 794 413 1,28 23,40 3,70 900 729 838

-0014 634 729

-0015 569 654

11362 0620 1820 1188 YYYY -0000  - 620 1820 1124 584 1,28 34,40 5,52 1300 805 926

-0014 710 817

-0015 645 742


