
CALOR SPLASH 
Badkamerradiator IP67

De straling geeft u het gevoel van wellness

We willen u graag tegemoet komen in al uw wensen die u stelt aan een comfortabele bron van warmte in de 

badkamer. De badkamerradiatoren van Masterwatt zijn beschikbaar in alle gangbare maatuitvoeringen.

Geschikt voor plaatsing in een vochtige omgeving zoals een badkamer. De radiatoren zijn reeds gevuld. 

Eigenschappen:

• Zeer snelle opwarming.

• Geen eigen temperatuur regeling.

• Alleen voor situaties met een gebouw beheer systeem of externe regeling waar de voeding wordt ingeschakeld 

op basis van ruimtetemperatuur.

• Voorzien van 1,5 meter snoer en stekker met aan/uit knop.

• Beschermingsklasse IP67.

• Inclusief bevestigingsmaterialen.

• 2 jaar garantie.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht. Artikel nr.

(kW) l x h x d (mm) (kg)

CALOR SPLASH IP67 0,30 460 x 780 x 60 9,00 300 130 300

CALOR SPLASH IP67 0,40 550 x 780 x 60 10,00 300 130 400

CALOR SPLASH IP67 0,60 500 x 1230 x 60 9,00 300 130 600

CALOR SPLASH IP67 0,80 500 x 1280 x 60 16,00 300 130 800

CALOR SPLASH IP67 1,00 600 x 1430 x 60 20,00 300 131 000



De CALOR SPLASH kan optioneel geregeld worden met een draadloze RF thermostaat.

Hierbij wordt de voeding (snoer) van de radiator naar de inbouwdoos gebracht.

Wel is het belangrijk dat de inbouwdoos in de juiste zone wordt geplaatst volgens de NEN1010 boven de 2,25 
meter.

In de inbouwdoos hoort de inbouwontvanger met artikelnummer 750000634. Hier sluit u het snoer van de radiator 
aan op de inbouwontvanger.

De vaste voeding zal ook naar de inbouwdoos gebracht moeten worden en op de inbouw ontvanger worden 
aangesloten.

Vervolgens kan de RF draadloze thermostaat worden gekoppeld met de inbouwontvanger.

U kunt kiezen voor een eenvoudige thermostaat de basic control RF of de klokthermostaat Home control RF.

• De knop links boven op de ontvanger draait u de op stand 1.

• De 2 draden boven op de ontvanger doet u een elektra klem op, deze worden niet gebruikt.

• De Voeding sluit u aan op de dikgedrukte L/N aansluiting.

• De radiator sluit u aan op klem 3 & 4.

• Door 3 seconden op het knopje in het midden te drukken zal er een led gaan knipperen en kunt u de 
thermostaat verbinden met de ontvanger volgens de handleiding van de thermostaat.

• Wit u de ontvanger resetten houdt dan het knopje 30 seconden lang ingedrukt.

• Toebehoren

• Inbouw ontvanger RF 2300W 750 000 634

• Thermostaat Home Control RF 80 x 135 x 30 750 000 641

• Thermostaat Home Basic RF 80 x 87 x 23 750 000 631


