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Nowy Katalog Radialight® na sezon 2018/19 jest kolejnym
krokiem w historii która rozpoczęła się prawie 80 lat temu i
obejmuje 3 pokolenia.
Gama naszych produktów jest rezultatem pracy wykonywanej
z pasją i oddaniem, która nieustannie się rozwija. Zawsze
postępujemy zgodnie z naszą misją, którą uważamy za istotną i
która nie zmieniła się z biegiem czasu – oferować produkty, które
upiększają nasze otoczenie w mieszkaniu i pracy, poprawiając
nasz komfort, a tym samym jakość naszego życia.
Nasza uwaga jest zawsze skupiona na tych, którzy kupują
nasze produkty na całym świecie, a każdego dnia nasze
umiejętności techniczne i doświadczenie dostępne jest dla tych

którzy projektują, planują i budują, zawsze z postępem
technologicznym.
Aby doradzić w wyborze najlepszego rozwiązania, jesteśmy
zawsze do dyspozycji aby jak najlepiej wykorzystać twoje
urządzenia, aby osiągnąć najwyższą satysfakcję.
W tym katalogu znajdziesz rozwiązania do elektrycznego
ogrzewania domu i łazience, jak również dla komercyjnych
przedsiębiorstw i miejsc pracy aby stały się bardziej przyjazne
i produktywne.
Dlatego prosimy, abyście odkryli nasz sposób rozumienia piękna
i komfortu.
Gianfranco Giudici
General Manager
Ermete Giudici S.p.A.
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sIRIO

Nowoczesny wygląd i technologia dla szybkiego i programowanego ogrzewania
Kółka do użytkowaniu jako
przenośny (do zakupu osobno)

Nowa gama grzejników konwekcyjnych SIRIO od Radialight zapewnia najbardziej
proste i ekonomiczne, a jednocześnie zaawansowane rozwiązanie do ogrzewania
domowego, a dzięki nowoczesnemu designowi udekorujesz swój dom.
Wewnętrzny aluminiowy rdzeń grzewczy zapewnia ciepło niezbędne do osiągnięcia
wymaganej temperatury tak szybko, jak to możliwe, a w połączeniu ze
zintegrowanym elektronicznym termostatem, SIRIO jest w stanie utrzymać
pożądany poziom komfortu, z absolutną, długotrwałą precyzją.

Tygodniowe programowanie, wykrywanie otwartych okien i wyświetlacz LCD:
wszystko zostało zaprojektowane, aby uzyskać szybki wzrost temperatury oraz
maksymalne oszczędności energii wszystko dla osiągnięcia jak najszybciej twojego
dobrego samopoczucia.
Konwektory SIRIO są lekkie i łatwe do zainstalowania, dzięki kompletnemu
zestawowi montażowemu, które jest dostarczane z każdym produktem. W niecałe
15 minut możesz cieszyć się ciepłem oferowanym przez SIRIO, bez żadnych prac
budowlanych i inwazyjnych połączeń elektrycznych.

Styl grzania

System ustawienia temperatury

1
4
2

3

5

Intuicyjny interfejs użytkownika w nowym SIRIO.
1 Wyświetlacz LCD - 2 Tryby pracy - 3 Ustawienia - 4 Góra/Dół - 5 Tryb czuwania
SIRIO ogrzeje Twój dom za pomocą naturalnej konwekcji - zimne powietrze
przechodzi przez dolną kratkę, następnie jest ogrzewane przez aluminiowy element
grzewczy i wychodzi przez kratki na górze. Ogrzewając doskonale mieszkanie oraz
dom, w pełni bezpiecznie i bez żadnego hałasu, ponieważ nie posiada żadnego
wentylatora, ani żadnych innych części mechanicznych czy ruchomych.
Elektroniczny termostat zapewnia inteligentne zarządzanie ciepłem, automatycznie
zmniejszając zużycie energii, gdy temperatura osiągnie wymagany poziom.

Najważniejsze cechy

SIRIO jest wyposażony w regulowany termostat cyfrowy umożliwiający kontrolę
temperatury w pomieszczeniu z dokładnością 0,2°C. Wybierz spośród 5 trybów pracy:
Komfort, Komfort -1°C, Komfort -2°C, Eko - 3,5°C i ochrona przed zamarzaniem.
Tygodniowe programowanie ogrzewania w pomieszczeniu + funkcja wykrywania
otwartego okna pozwala dostosować czas pracy SIRIO do codziennego stylu życia, a także
oszczędzać energię.

Dane techniczne

• Elektryczny konwektor cienki i stylowy design - tylko 10,2 cm grubości, który
zapewni szybki i równomierne ogrzewanie przestrzeni.
• Podświetlany wyświetlacz LCD

Model SIRIO dostępny jest w 4 mocach - 500W, 1000W, 1500W, 2000W wymiary oraz moce zostały zaprojektowane aby sprostać każdemu wyzwaniu oraz
każdemu pomieszczeniu.

SIRIO 5

SIRIO 10

SIRIO 15

SIRIO 20

8019250199022

8019250199039

8019250199046

8019250199053

Wymiary w cm.
(Sz x Dł x Gr)

45 x 42 x
10,2

65 x 42 x
10,2

85 x 42 x
10,2

105 x 42 x
10,2

Moc przy 230V

500W

1000W

1500W

2000W

11

11

11

11

7,15

8,60

• Maksymalna cisza - nie użyto żadnych mechanicznych elementów (wentylator czy
silnik)

Model

• Technologia energooszczędna z optymalizacją zużycia energii
• Tygodniowe programowanie, detekcja otwartego okna i blokada ekranu
• Łatwy i szybki montaż dzięki zestawowi montażowemu oraz zerowym kosztom
konserwacji
• Kółka są do zakupu osobno aby można było używać grzejnik jako przenośny

Kod Ean

Całkowita grubość
po montażu (cm.)

• Zabezpieczenie IP24 przeciw zachlapaniu wodą, idealny do montażu w mokrych
pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka

Elektroniczny term.

• Zgodny z unijna dyrektywą 20 ERP ECO DESIGN

Waga netto (kg.)
ECO
Design
Compliant

Kolor

•
3,90

5,65
Biały

Kółka do zakupu osobo. Wysokość SIRIO z kółkami to 50 cm, a grubość 28,2 cm

IP24

DEKO

Pionowe, czyste, eleganckie linie natychmiast przyciągną wzrok

Powierzchnia jest pokryta specjalną farbą dzięki czemu przypomina kamień.
Grzejnik DEKO charakteryzuje się smukłym kształtem, ponieważ ma tylko
43 cm szerokości, 120 cm wysokości i 8 cm grubości, dzięki temu jest idealnie
proporcjonalny, co uczyni z niego świetny element dekoracyjny.

DEKO to nie tylko grzejnik o wyrafinowanym designie, to przede wszystkim
nowoczesna technologia. Połączenie promieniowania podczerwonego i naturalnej
konwekcji będzie w stanie zapewnić niezrównane wrażenie cieplne, które długo
trwa, jest przyjemne i przytulne.

Styl ogrzewania

System ustawiania temperatury
Wielozadaniowy elektroniczny układ sterowania do precyzyjnej regulacji komfortu

DEKO zawiera technologię DUAL-THERM, czyli dwa
systemy grzewcze w jednym urządzeniu:
- Element aluminiowy umożliwia szybkie osiągnięcie wymaganego
poziomu komfortu w pomieszczeniu, a także szybkie reagowanie
na wahania temperatury.
- Element promiennikowy zapewnia stałą równomierną emisje ciepła
z przedniej części obudowy.
Elektroniczny termostat zapewnia inteligentne zarządzanie ciepłem,
automatycznie zmniejszając zużycie, gdy temperatura osiągnie
wymagany poziom.

Najważniejsze cechy
• Ultra cienka konstrukcja pionowa - tylko 8 cm grubości

1

2

3

4

1-Przycisk ON/OFF 2-Dioda sygnalizacyjna LED 3-Termostat
otoczenia 4-Przełącznik trybu pracy (Komfort, Eko,
Przeciwzamrożeniowy, Czuwanie, Programowanie)
Programator ZEFIRO (widoczny po prawej, do zakupu osobno)
pozwala na regulację temperatury do jednej dziesiątej stopnia oraz
pozwala na zaprogramowanie grzejnika na każdą godzinę oraz każdy
dzień tygodnia z osobna.

Dane techniczne
DEKO jest dostępna w jednej wersji o mocy 1000W

• Podwójny system grzewczy DUAL-THERM

DEKO

• Technologia oszczędzania energii w celu optymalizacji zużycia energii

Kod Ean

8019250987650

• Wysoce precyzyjny termostat elektroniczny

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

43 x 120 x 8

• Tygodniowe programowanie - możliwe za pomocą opcjonalnego programatora
ZEFIRO (do zakupu osobno)

Moc przy 230V

1000W

Całkowita grubość
po montażu (cm.)

9

Termostat

•

• 5 różnych trybów działania

Waga netto (Kg)

14

• Ochrona IP24 przed uderzeniami wody, idealna do montażu w wilgotnych
pomieszczeniach

Kolor

• Szybki i łatwy montaż, dzięki dostarczonemu zestawowi montażowemu i bez kosztów
konserwacji

Biały
IP24

KLIMA

Grzejnik z cyfrowym sterowanie dla Oszczędności energii elektrycznej

Grzejniki sterowane cyfrowo, z wbudowaną, ekskluzywną technologią
Radialight® - dwa różne systemy grzewcze, promieniowanie podczerwone
i naturalna konwekcja, w jednym urządzeniu.

zapewnia uczucie przyjemnego, rozproszonego ciepła i dobrego samopoczucia,
które Cię otoczy. Te nowoczesne funkcje pomagają zaoszczędzić na zużyciu energii,
ograniczając rachunki za energię.

Zarządzanie komfortem, kontrolowane poprzez wbudowaną jednostkę elektroniczną,

To jest właśnie KLIMA.

Styl ogrzewania

Komfort i dobre samopoczucie gwarantowane poprzez podczerwień i
naturalną konwekcje wbudowane w grzejnik, do szybkiego równomiernego
nagrzewania przestrzeni. Dzięki takiemu rozwiązanie otrzymujemy
nieporównywalne odczuwanie ciepła, które trwa długo i jednocześnie jest
przyjemne i otulające.
Układ regulacji temperatury optymalizuje zużycie grzejnika w miarę zbliżania się
do ustawionej temperatury, co pozwala na maksymalną oszczędność energii.

Najważniejsze cechy

System ustawiania temperatury

Przyjazna dla użytkownika klawiatura grzejnika KLIMA pozwala szybko i łatwo
uzyskać dostęp do funkcji sterowania grzejnikiem.
Łatwe i praktyczne programowanie tygodniowe, z trzema wstępnie
ustawionymi programami pomaga dopasować się do Twojego stylu życia.
Funkcja Powercheck, pozwala dokładnie sprawdzić, ile energii zostało zużyte
w ciągu ostatnich 24 godzin lub w ostatnim tygodniu.
Ekskluzywna funkcja OptiControl, która dostosowuje grzejnik do Twojego stylu
życia, automatycznie obniżając temperaturę w pomieszczeniu, gdy jest puste.

Dane techniczne
KLIMA dostępnych jest 5 modeli w 4 wariantach 750W, 1000W, 1500W i 2000W których
rozmiar oraz moc zostały zaprojektowane aby spełnić wymogi każdego pomieszczenia

●

Wbudowany wyświetlacz ułatwiający przeglądanie ustawień

●

Energooszczędne technologie optymalizujące zużycie energii elektrycznej

Model

●

Podwójny system grzewczy: promieniowanie podczerwone + naturalna konwekcja

Kod Ean

8019250990506 8019250991008 8019250991503 8019250992005

●

Dokładny termostat elektroniczny

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

67,5 x 50,4 x 9 79 x 50,4 x 9 101 x 50,4 x 9 124 x 50,4 x 9

●

Czujnik obecności OPTICONTROL

Moc przy 230V

●

3 wbudowane cotygodniowe programy: Własny program, Biuro, Weekendowy

Całkowita grubość
po montażu (cm.)

●

Wbudowana funkcja mierzenia zużycia energii PowerCheck

Cyfrowy wyświetlacz

•

●

Czujnik otwartego okna

Czujnik Opticontrol

•

●

●

Łatwa i szybka instalacja dzięki dołączonemu zestawowi montażowemu
i zerowe koszty konserwacji
Stopień ochrony IP24 przed zachlapaniem wody, idealny do montażu
w wilgotnych pomieszczeniach takich jak łazienka czy kuchnia.

Waga netto (Kg)
Kolor

KLIMA 7*

KLIMA 10

KLIMA 15

KLIMA 20

750W

1000W

1500W

2000W

12

12

12

12

9,8

11,6

6,8

7,7
Biały

* KLIMA 7 występuje w 2 wariantach standardowa oraz z relingiem do suszenia ręczników
Zgodność z normą ECODESIGN

IP24

HALOS

Poręczny i przenośny panel na podczerwień

HALOS, nowy przenośny panel na podczerwień. HALOS wykorzystuje zasadę
promieniowania podczerwienią do ogrzewania ścian i przedmiotów, a nie
powietrza, przekształcając fale podczerwone w ciepło w momencie, gdy wejdą

one w kontakt z przedmiotem, ścianą, która jest zimniejsza lub osobą.
Natychmiastowe, ciche ogrzewanie, bez poruszającego się kurzu i mniejszej
wilgotności w pomieszczeniu.

Styl ogrzewania
HALOS zawiera naszą wyjątkową technologię QUICK SUN, która zapewnia lepszą
dystrybucję ciepła, dzięki promieniowaniu podczerwieni z całej powierzchni grzewczej
i większą wydajność. Oznacza to wyższy poziom komfortu w bardzo krótkim czasie.
HALOS może być również montowany na ścianie przy użyciu wspornika ściennego
dostarczanego z produktem.

System ustawiania temperatury
HALOS posiada 2 poziomy mocy: 750 W i 1500 W sterowanych przez nastawialny
termostat pokojowy
Wbudowana dioda LED sygnalizująca pracę

Bezpieczne, praktyczne i ekonomiczne ogrzewanie. Brak kosztów konserwacji lub
instalacji - wszystko, czego potrzebujesz, to gniazdko elektryczne!

Najważniejsze cechy
• Ultra płaski przedni panel o grubości zaledwie 1,5 cm.

Dane techniczne
HALOS jest dostępny w jednej wersji 1500W

• 2 regulacje mocy (750 W / 1500 W) + regulowany termostat pokojowy

HALOS 15

• "QUICK SUN TECHNOLOGY" do szybkiego i równomiernego rozprowadzania ciepła

Kod Ean

• Kontrolka działania

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

• Uchwyt do łatwego transportu
• Ochrona IP24 przed ochlapaniem wody, idealny do instalacji w wilgotnych miejscach

8019250151518
79 x 47,5 x 10

Całkowita grubość
na nóżce (cm.)

16

Całkowita grubość
po montażu (cm.)

12

Moc przy 230V
Termostat
Waga netto (Kg)
Kolor

1500W
•
6,85
Ciemno szary
IP24
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HELISEA
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TOUCH I TOUCH VISIO

Bezpieczny, cichy i inteligentny: tylko 11 cm grubości i wyjątkowo płaska
konstrukcja, cyfrowy wentylator TOUCH - jak również wykończony
lustrzanym panelem przednim TOUCH VISIO – wprowadzą do Twojej
łazienki nowoczesną technologię.
Dzięki całkowicie odnowionemu mechanizmowi cyrkulacji powietrza, ten
termowentylator ścienny jest wyjątkowo cichy, gwarantując jednocześnie

Elegancja i technologia, ogrzewanie
łazienkowe przy minimalnej wielkości

szybką, równomierną dystrybucję ciepła w łazience, a także bardzo szybko
susząc lub podgrzewając ręczniki.
Zapomnij o budzeniu się wcześnie rano w zimnej lub wilgotnej łazience:
TOUCH posiada funkcję programowania, aby uzyskać idealnie ogrzewaną
łazienkę wtedy, gdy jej tak naprawdę potrzebujesz.

Styl ogrzewania

System ustawienia temperatury

Dzięki wbudowanemu czujnikowi obecności TOUCH nagrzewa się tylko w
razie potrzeby, unikając zbędnego marnowania energii.
10 minut po wyjściu z łazienki, TOUCH automatycznie przejdzie w tryb
ECO (obniży o 3,5°C ustawienie temperatury na termostacie), zmniejszając
w ten sposób zużycie elektrycznej.
Oczywiście, gdy tylko wykryje kogoś w pokoju, TOUCH automatycznie
przestawi temperaturę z powrotem do ustawionego poziomu komfortu.
Alternatywnie można użyć TOUCH w trybie programowania, aby uzyskać
pożądaną temperaturę w danym momencie.

Najważniejsze cechy

A-Czujnik obecności B-Wyświetlacz C-Przycisk + D-Przycisk - E-Ustawienia
F-Funkcja przeciwzamrożeniowa G-Programowanie H-Tryb czuwania
I-Dioda działania funkcji przeciwzamrożeniowej J-Dioda działania programu
K-Sygnalizator włączenia

Dane techniczne

• Sterowanie za pomocą panela dotykowego + wyświetlacz LED zapewnia precyzyjną
regulację pożądanej temperatury

Dostępny w 3 wersjach:

• Czujnik obecności wbudowany w produkt, aby ogrzewać tylko wtedy, gdy jest to
konieczne, a tym samym zmniejszyć zużycie energii elektrycznej

• TOUCH błyszczący biały z malva relingiem na ręczniki

• Funkcja programowania tygodniowego

• TOUCH błyszczący biały z szarym relingiem na ręczniki
• TOUCH VISIO z lustrzanym frontem i reling na ręcznik w kolorze aluminium

• Zintegrowany wieszak na ręczniki + 4 zaczepy ukryte w dolnej części grzejnika,
aby wysuszyć dodatkową liczbę ręczników

Model

TOUCH Szary

• Bardzo płaska konstrukcja - tylko 11 cm grubości po zainstalowaniu na ścianie

Kod Ean

8019250000441

• Filtr przeciwkurzowy, który można wyjąć i umyć

Kolor

• Ochrona IP24 przed zachlapaniem wody, idealny do montażu w wilgotnych miejscach

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

TOUCH
Reling w kolorze Malva

Biały z Malva
Biały z Szarym
relingiem na ręczniki relingiem na ręczniki

8019250543214
Lustro z relingiem w
w kolorze aluminium

50 x 30 X 11

50 x 30 X 11

1800W

1800W

1800W

11,5

11,5

12,5

Waga netto

2,6 Kg

2,6 Kg

3,4 Kg

Termostat

Elektroniczny

Elektroniczny

Elektroniczny

Całkowita grubość
po montażu (cm.)

TOUCH
reling w kolorze szarej perły

8019250000335

TOUCH VISIO

50 x 30 X 11

Moc przy 230V

TOUCH VISIO
front z lustrem

TOUCH Malva

Zgodność z normą ECODESIGN

IP24

windy

Łazienkowy ścienny grzejnik elektryczny. Cyfrowa technologia i
cienka obudowa aby utrzymywać komfort w twojej łazience.

Mały, cichy i elegancki: posiada bardzo cienką obudowę zaprojektowaną aby w
grubszym miejscu miał zaledwie 11,2 cm, WINDY cyfrowy grzejnik elektryczny
łazienkowy - dostępny również jako WINDY 2B z aluminiowymi relingami na
ręczniki oraz jako WINDY VISIO z aluminiowymi relingami na ręcznik oraz
lustrem - doda do Twojej łazienki element o wyrafinowanym, nowoczesnym
wyglądzie.

Ten elegancki grzejnik ścienny jest w stanie szybko i równomiernie rozprowadzać
ciepło po całej łazience.
4 różne tryby pracy pozwolą dostosować emitowane ciepło, osiągając indywidualny
komfort. Co więcej, dzięki tygodniowym funkcjom programowania możliwe będzie
dostosowanie temperatury łazienki zgodnie z Twoim codziennym trybem życia.
Pożegnaj się z zimnymi porankami i daj się zaskoczyć ciepłem prosto od WINDY.

Styl ogrzewania

System ustawiania temperatury
WINDY posiada zintegrowany
dotykowy termostat, który posiada
dodatkowe funkcje:

Dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu WINDY będzie
działać tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, unikając
niepotrzebnego marnowania energii, zmniejszając poziom
zużycia, a następnie automatycznie przywracając temperaturę
do ustawionego poziomu komfortu natychmiast po wykryciu
ruchu.

•
•
•

Dzięki zintegrowanemu czujnikowi otwartego okna WINDY
uniknie rozpraszania ciepła i w konsekwencji marnowania
energii elektrycznej, automatycznie przełączając się w tryb
przeciwzamrożeniowy.

•
•

5 zaprogramowanych programów tygodniowych, aby
dostosować WINDY do rytmu życia, optymalizując jego
działanie i stając się lojalnym sojusznikiem, aby lepiej cieszyć
się zimą.

Czujnik ruchu
Wyświetlacz LED
Diody LED sygnalizujące obecny
tryb pracy
Funkcja BOOST do szybkiego
ogrzewania
Tryb pracy

Wszystko zostało zaprojektowane dla
łatwego i intuicyjnego sterowania
grzejnikiem.

Dane techniczne

Najważniejsze cechy
• Dotykowesterowanie+ Wyświetlacz LED dla dokładniejszej kontroli temperatury

Dostępny w 3 wersjach:

• 5 fabrycznie ustawionych programów

• WINDY

• 4 tryby pracy: Komfort, Auto, Program, Przecizamrożeniowy

• WINDY 2B z Aluminiowymi relingami

• Czujnik ruchu

• WINDY VISIO z Aluminiowymi relingami oraz lustrem

• Czujnik otwartego okna
• Funkcja BOOST dla szybkiego ogrzewania

Model

WINDY

WINDY 2B

WINDY VISIO

• Bardzo cienki design: zaledwie 11,2 cm grubości gdy zamontowany na ścianie

Kod Ean

8019250

8019250

8019250

Kolor

Błyszczący biały

Błyszczący biały z
aluminiowymi
relingami

Lustro z
aluminiowymi
relingami

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

40,3 x 31,8 X
11,2

57,8 x 31,8 X
11,2

57,8 x 31,8 X
11,2

Moc przy 230V

1000/1800W

1000/1800W

1000/1800W

11,5

11,5

12,5

2,6 Kg

2,6 Kg

3,4 Kg

• Filtr kurzowy wyjmowalny z możliwością mycia
• Zabezpieczenie IP24 przed zachlapaniem wody, idealny do wilgotnych
pomieszczeń takich jak kuchnia czy łazienka
• Product zgodny z dyrektywą EcoDesign 2018

Całkowita grubość
po montażu (cm.)
Waga netto
WINDY
Ścienny grzejnik
łazienkowy

WINDY 2B z
Aluminiowymi
relingami

WINDY VISIO z
Aluminiowymi
relingami oraz
lustrem

Zgodny z ECODESIGN 2018 Lot 20

IP24

ACANTO I HELISEA

ACANTO i HELISEA to grzejniki łazienkowe Radialight®, które gwarantują emisję
ciepła w równomierny i wszechstronny sposób. Ogrzeją one twoje przestrzenie,
zapewniając równomierną temperaturę, w taki sam naturalny sposób, jak promienie

Nowy sposób rozprowadzania ciepła w łazience przyjazny dla środowiska oraz niski pobór energii

światła słonecznego, idealnie wysuszając ręczniki. Lekkie i łatwe do
montażu, ACANTO i HELISEA osiągają temperaturę pracy w około
5 - 6 minut, zapewniając natychmiastowe odczucie ciepła.

Styl ogrzewania
HELISEA to pierwszy ogrzewacz
ręcznikowy z dwiema powierzchniami
grzewczymi.
Prosty ruch obraca Helisea na
wspornikach ściennych,
umożliwiając użycie obu stron
w celu rozproszenia ciepła w
obu kierunkach lub ogrzewania
łazienki jedną stroną, a ogrzewanie
ręczników drugą stroną.
ACANTO jest do stałego montażu
ściennego o powierzchni
równomiernie ogrzewanej i
niskim zużyciu energii, a o wysokiej
mocy grzewczej.

Najważniejsze cechy
• DHS (technologia rozproszonego ogrzewania) do równomiernego rozprowadzania
ciepła na całej powierzchni grzewczej urządzenia, co powoduje jednostajną emisje
ciepła za pomocą promieni podczerwonych.
• Moc: 300 W (modele: ACANTO 70 i HELISEA 70) / 450 W (modele: ACANTO110 i
HELISEA 110)
• Elektroniczny termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem
• Zegar 4-pozycyjny (15 '- 30' - 45 '- 60')
• Podwójna izolacja elektryczna
• Ochrona IP24 przed zachlapaniem wody, idealna do instalacji w wilgotnych miejscach

System ustawienia temperatury
ACANTO i HELISEA posiadają precyzyjny termostat
elektroniczny, który reguluje komfort w Twojej łazience
oraz zegar z 4 ustawieniami (15'-30'-60'-120 ')
Podczas pracy na zegarze nie jest pilnowana temperatura,
grzejnik działa przez określony czas. Następnie przełączy
się na termostat automatycznie.
Funkcję zegara możemy również używać do samego
suszenia ręczników na wiosnę lub w lato, wystarczy
termostat ustawić w pozycji przeciwzamrożeniowej
a ustawić odpowiedni czas na zegarze.
Na samym dole znajduje się włącznik
główny ON/OFF

Dane techniczne
ACANTO I HELISEA dostępne są w 2 wersjach :
• 110 : 450W, idealny do łazienek do 5m²
•

70 : 300W, idealny do łazienek do 3m²
Model

HELISEA 110 HELISEA 70 ACANTO 110 ACANTO 70

Kod Ean

8019250031100 8019250003701 8019250011102 8019250001707

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

52 x 101 x 16,5 52 x 71 x 16,5 52 x 101 x 16,5 52 x 71 x 16,5

Moc przy 230V

450W

300W

450W

300W

Waga netto (Kg)

5

3,8

5

3,8

Kolor

Biały z beżowym wieszakiem na ręczniki

• Kolor: biały
IP24

DEVA

Szklane i lustrzane grzejniki łazienkowe z elektroniczną kontrolą

Proste linie, zaokrąglone krawędzie. Cienki profil. Czystość szkła, naturalnego
materiału, który gromadzi ciepło a następnie delikatnie je uwalnia ... Jednocześnie
jest eleganckim elementem wyposażenia łazienki.

Badania przeprowadzone przez laboratoria Radialight doprowadziły do
wyprodukowania DEVA, unikalnego elektrycznego grzejnika z możliwością suszenia
ręczników. DEVA to wszystko, czego potrzebujesz: elegancki element wyposażenia,
doskonałe ogrzewanie do łazienki i ciepłe ręczniki przez cały rok.

Styl ogrzewania

System ustawienia temperatury

Funkcja Turbo, dyskretna i mocna, ogrzewa łazienkę w ciągu zaledwie kilku minut,
nawet w przypadku dużych łazienek.

Wbudowane sterowanie dotykowe DEVA aktywowane jest poprzez dotknięcie
powierzchni i wyświetla wymaganą temperaturę, czas i tryb pracy.

Szklany front, z ekskluzywnym systemem grzewczym, emituje ciepło do pomieszczenia
przy niskim zużyciu energii, utrzymując przyjemną atmosferę i zawsze ciepłe ręczniki.

KOMFORT, EKO, PRZECIW ZAMARZANIU, PROGRAMOWANY, TIMER

Najważniejsze cechy
• Szklany grzejnik oraz ogrzewacz do ręczników
• Połączone ogrzewanie: promieniowanie podczerwone + termowentylator
• Ogrzeje każdą łazienkę, dodatkowo ręczniki będą gorące i przyjemne
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

5 różnych trybów pracy do zastosowania w celu spełnienia wszystkich potrzeb i
zapewnienia maksymalnej oszczędności energii.

Dane techniczne
DEVA dostępna jest w jednej wersji 1500W oraz 3 kolorach: Białe szkło (Onyx),
Lustro, Czarne szkło (Vulcano)
Model

DEVA Lustro

DEVA Czarny

DEVA Biały

Kod Ean

8019250010204

8019250121313

8019250233436

• Wyświetlacz LCD

Kolory

• Energooszczędne funkcje dostosowane do wszystkich Twoich potrzeb

Sterowanie

• Zintegrowane złącze USB do ładowania smartfona

Wymiary w cm.
(Sz x Wys x Gr)

• 2 regulowane wieszaki na ręczniki
• Ochrona IP24 przed zachlapaniem wody, idealne do montażu w wilgotnych miejscach

Lustro z Aluminiowymi Czarny z Aluminiowymi Biały z Aluminiowymi
relingami na ręczniki relingami na ręczniki relingami na ręczniki
Dotykowy Ekran
52 x 105 x 12,5

Moc przy 230V

1500W

Waga netto (Kg)

17

Zgodność z normą ECODESIGN

IP24

OGRZEJ SWOJĄ
PRZESTRZEŃ
HANDLOWĄ I
PRZEMYSŁOWĄ

THERMO

OASI
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OASI HT
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THERMO

Sufitowe panele na podczerwień do zastosowania przemysłowego i komercyjnego

Emisja ciepłą z góry jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania linni montażowych
w środowiskach przemysłowych, takich jak budynki fabryczne czy magazyny, a także
w salach gimnastycznych i na tarasach.
Mogą być używane do ogrzewania całej przestrzeni lub do

tworzenia ciepłych miejsc pracy tak zwanych stref grzewczych, a
tym samym do uruchamiania ogrzewania w razie potrzeby.
Mają duży obszar emisji ciepła i zapewniają przyjemny efekt ogrzewania, który
jest postrzegany jako przyjemny w temperaturach, które nie są zbyt wysokie.

Styl ogrzewania

System ustawienia temperatury
Panele THERMO mogą być stosowane zarówno z zasilaniem jednofazowym 230v ~,
jak i trójfazowym 400v ~, pod warunkiem, że posiadają przewód neutralny. Ten wybór
może zostać dokonany przez instalatora podczas montażu, za zgodą
użytkownika końcowego.
W przypadku połączenia trójfazowego można zmniejszyć moc w mniej chłodnych
miesiącach, wykorzystując tylko część zainstalowanej mocy grzewczej.
230V Jedno fazowe podłączenie

Panele THERMO wykorzystują zalety technologii promieniowania długofalowego,
wykorzystując elementy aluminiowe, które są montowane na suficie, a także stanowią
źródło ciepła i powierzchnię promieniowania w bezpośrednim kontakcie z powietrzem.
Zapewnia to równomierne nagrzewanie obszaru, z wyjątkowym komfortem cieplnym,
eliminując wady alternatywnych systemów grzewczych
(nagrzewnice gazowe, promienniki podczerwieni lub promienniki halogenowe)
stosowanych do tego typu zastosowań.

Jedna faza HT 22

Single phase HT 39

400V Trzy fazowe podłączenie

Trzy fazy HT 39

Najważniejsze cechy
• Bezpośrednie podgrzewanie określonych stref przy użyciu maksymalnej
efektywności energetycznej, z 3 różnymi poziomami mocy do wyboru, w zależności
od zapotrzebowania
• Ciepło jest równomiernie rozprowadzane, przekazywane przez długie fale
podczerwone, które ogrzewają ciało, a także powierzchnie, unikając strat na
ogrzewanie powietrza
• Ogromne oszczędności w kosztach zarządzania i zero konserwacji

Dane techniczne
Seria THERMO jest dostępna w 3 różnych rozmiarach do wyboru w zależności od
rodzaju instalacji (wysokość instalacji, poziomu izolacji, wymiarów powierzchni itp.)
Model
Kod Ean
Moc przy 230V

Wymiary w cm. (Sz x Dł x Gr)

• Szybka i łatwa instalacja

Rekomendowana wysokość montażu

• Ochrona przed wodą IP54

HT22

HT39

HT55

8019250922514

8019250939512

8019250955512

1750W

3500W

5250W

Temperatura powierzchni panela

• Brak hałasu, brak prądów powietrza, brak unoszenia się pyłu

• System ogrzewania jest idealnie modułowy. Panele THERMO mogą być
instalowane wszystkie naraz lub etapami, dodatkowe panele mogą być dodawane
w zależności potrzeb i wymagań urzytkownika.

Trzy fazy HT 55

Średnia powierzchnia grzewcza
Waga netto (Kg)
Wykonanie

*rekomendowany do montażu w grupach

280C°
22 x 167,5 x 7.5

40 x 167,5 x 7.5

57 x 167,5 x 7.5

2,5 - 2.6 m

2,9 - 3,5 m

3,5 - 4,0 m

2

2

6m*

15 m

19 m2

8

12,2

16,6

Aluminium

IP54

OASI

Promiennik podczerwieni do użytku komercyjnego i domowego

Za każdym razem gdy tam jest, twoje otoczenie zostanie przepełnione nowymi
emocjami. To jest właśnie OASI, nowy promiennik podczerwieni od Radialight.
Mądre rozwiązanie, wyrafinowany design oraz ultranowoczesna technologia która
perfekcyjnie ogrzeje twoją przestrzeń.
Dzięki zastosowaniu w systemie grzewczym dwuelementowego promiennika
podczerwieni IR-B z włókna węglowego, o bardzo niskiej emisji światła fal

podczerwonych generowanych przez OASI otrzymujemy bardzo energooszczędne
ciepło wewnątrz jak również na zewnątrz a zarazem wtapiając się bezproblemowo w
architekturę twojego lokalu.
Ciesz się cały rok ciepłem, delikatnym i o niskiej poświacie która naprawdę robi
różnicę.

Styl ogrzewania
Promieniowanie podczerwone o średniej
fali emitowane przez OASI zapewnia stałe,
równomierne odczucie ciepła. Które nie jest
uciążliwe, jest wysoce tolerowane, jest miłe
dla skóry i jest przyjemne.
Lampy OASI wykorzystują technologię
LOW GLARE IR-B Carbon: fale
podczerwieni o niskiej jaskrawości i
rozproszone ciepło. Idealne połączenie
natychmiastowego ciepła i zredukowanego
lśnienia, aby stworzyć przyjazną atmosferę
w pomieszczeniach, które nie koliduje z
istniejącym oświetleniem.

Najważniejsze cechy
• Nowoczesny design, stylowy, wytrzymały i kompaktowy.

System ustawienia temperatury
Zdalne sterowanie OASI (sprzedawane osobno) pozwala
wybrać poziom komfortu dla każdej strefy w przestrzeni
komercyjnej, w praktyczny sposób przy minimalnym wysiłku.
Praktyczność i wydajność tego rozwiązania bezprzewodowego
pozwala zarządzać zdalnie do 6 grzejników za pomocą jednego
pilota zdalnego sterowania.
Pilot OASI umożliwia znaczną oszczędność energii dzięki
dwóm różnym ustawieniom poziomu mocy (1000 W lub 2000 W)
dla każdego promiennika, nawet z odległości 20 metrów.

Dane techniczne

• Łatwy w użyciu: sterowanie bezprzewodowe do 6 urządzeń, aby zoptymalizować
komfort za pomocą jednego pilota

Kod Ean

• Elementy grzewcze z włókna węglowego - średnia fala podczerwona IR-B

Moc przy 230V

• Ochrona przed wodą IPX 5 - idealna do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz

Wymiary z uchwytem (mm)

• Wiele opcji montażu: naścienne, sufitowe lub na stojaku (sprzedawane osobno)
• Ukierunkowane ogrzewanie punktowe dla maksymalnej wydajności i minimalnej
utraty energii
• Uchwyt umożliwia ruch od 25 ° do 45 ° od góry do dołu

OASI

Model
(Biały)
8019250900024

(Czarny Mat)
8019250900017

1000W / 2000W
600 x 250 x 230mm

Waga netto (Kg)

5,2 Kg

Długość kabla zasilającego

4 mt.

Kolor
Wykończenie

Biały/Czarny mat
Proszkowo malowana obudowa + Aluminiowy front

• Montaż na stojaku pojedynczym lub podwójnym
IPX5

OASI HT

Promiennik podczerwieni do użytku komercyjnego i zewnętrznego

Nowa wersji OASI HT, od Radialight. Nowe rozwiązanie, wyrafinowany
design oraz ultranowoczesna technologia która perfekcyjnie ogrzeje przestrzenie
zewnętrzne.
Dzięki zastosowaniu w systemie grzewczym jednej lampy, o niskiej emisji światła,
ciepło jest wyraźnie odczuwane nawet na zewnątrz.

Dzięki krótkim falom podczerwonym generowanym przez OASI HT otrzymujemy
bardzo dobrą emisję ciepła w zabudowanych tarasach patiach czy ogrodach
zimowych. Możemy w niezabudowanych tarasach ale pod zadaszeniem
Ciesz się cały rok ciepłem, delikatnym i o niskiej poświacie która naprawdę robi
różnicę.

Styl ogrzewania
Promieniowanie podczerwone o krótkiej fali
emitowane przez OASI HT zapewnia
szybkie,rozproszone odczucie ciepła. Które
jest odczuwalne nawet na otwartych
przestrzeniach takich jak patia, ogródki czy
tarasy.
OASI HT wykorzystują jedną lampę
LOW GLARE Dr. Fisher: fale podczerwieni o zmniejszonej jaskrawości i
rozproszone ciepło. Idealne połączenie natychmiastowego ciepła i
zredukowanego lśnienia, aby stworzyć przyjazną atmosferę w miejscach w
których wymagane jest miejscowe ogrzewanie.

OASI HT ma wysoką odporność na wilgoć i posiada certyfikat ochrony IP
X5. Nie boi się środowiska zewnętrznego, pod warunkiem, że nie narażasz go
na bezpośrednie działanie deszczu.
Różnorodne możliwości instalacji sprawiają, że można go dostosować do
wszystkich Twoich potrzeb: poziomo na ścianie, na suficie lub na stojaku (na
którym mieszczą się aż 2 urządzenia)

Najważniejsze cechy
• Nowoczesny design, stylowy, wytrzymały i kompaktowy.
• Elementy grzewcze od Dr. Fisher - krótka fala podczerwona
• Ochrona przed wodą IPX 5 - idealna do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz
• Wiele opcji montażu: naścienne, sufitowe lub na stojaku (sprzedawane osobno)
• Ukierunkowane ogrzewanie punktowe dla maksymalnej wydajności i minimalnej
utraty energii

OASI HT, lampa na podczerwień zaprojektowana i wyprodukowana we
Włoszech przez firmę Radialight, jest idealna do ogrzewania i upiększania
obszarów zewnętrznych, tarasów i werand, które pozostają wystawione na
działanie wiatru, wilgoci i powietrza.
Ciepło podczerwone emitowane przez lampę grzewczą o wysokiej
temperaturze od Oasis HT bezpośrednio ogrzewa ludzi i powierzchnie, które
znajdują się w promieniu działania lampy, wiatr nie oddziałuje na fale
podczerwone. Dzięki czemu tworzymy strefę Komfortu dokładnie w miejscu,
który nas interesuje aby przeciwdziałanie przeciwnościom czynników
atmosferycznych.
OASI HT posiada aluminiowy odbłyśnik młotkowany
dzięki czemu ciepło jest równomiernie rozpraszane
i nie jest aż tak bardzo intensywnie odczuwane
co zwiększa jego możliwości zastosowania.
Dzięki zastosowaniu tego typu
odbłyśnika, mała emisja światła
generowane przez lampę podczerwieni
LOW GLARE jest jeszcze mniejsza.

Dane techniczne
Model
Kod Ean

8019250784518

Moc przy 230V

1000W / 2000W

Wymiary z uchwytem (mm)
Waga netto (Kg)
Długość kabla zasilającego

• Uchwyt umożliwia ruch od 25 ° do 45 ° od góry do dołu
• Montaż na stojaku pojedynczym lub podwójnym

OASI HT

Kolor
Wykończenie

600 x 250 x 230mm
5,2 Kg
4 mt.
Czarny mat
Proszkowo malowana obudowa + Aluminiowy front

IPX5

OCHŁODZI
TWÓJ
DOM
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AER DOMUS

Przenośny klimatyzer do użytku domowego

Od dzisiaj świat Radialight jest jeszcze większy, ponieważ dołączyły do
istniejącej już gamy produktowej klimatyzer. Dzięki czemu możemy
poprawiać komfort w twoim domu przez cały rok.

Radialight oferuje piękne, funkcjonalne , niezawodne rozwiązania,
używając najnowszych technologi.
Bez potrzeby używania dodatkowych rur czy zewnętrznych jednostek i do
tego mały pobór energii.

Filtr kurzowy

Styl chłodzenia

System sterowania

Zimna woda

Ciepłe
powietrze

Chłodne i czyste powietrze
Panel chłodzący

AER DOMUS może być sterowany za pomocą panela
sterowania lub dołączonego pilota zdalnego sterowania,
które może być używane do wybrania jednego z 3 trybów
chłodzenia : ciągły, naturalny lub nocny.

Zimna woda

AER DOMUS jest idealne chłodzenie w ciepłe letnie dni. Ruchoma wieżowa
konstrukcja, dla jednego kompaktowego urządzenia z 3 funkcjami: wentylator,
chłodzenie, jonizator.
Jego mały rozmiar nadaje się idealnie do najciaśniejszych kątów twojego domu.

Najważniejsze cechy

Wysuwany 6 litrowy zbiornik na wodę oraz 2 wkłady chłodzące, które zwiększają
wydajność chłodzenia. Dodatkowo oprócz funkcji chłodzącej, AER DOMUS
również posiada funkcję jonizacyjną która oczyszcza powietrze, wraz z filtrem
przeciwkurzowym.

Dane techniczne

• Dotykowe sterowanie + wyświetlacz LED
• Dołączony pilot zdalnego sterowania

AER DOMUS

• 3 prędkości wentylatora: turbo, średni, cichy

Kod Ean

• 3 tryby pracy aby dopasować wentylator do swoich potrzeb: Normalny Naturalny - Nocny

Moc przy 230V

• Podwójny system oczyszczania: wyjmowany z możliwością mycia filtr kurzowy +
jonizacja
• Timer automatyczne wyłączenie - ustawiany co 30 min w zakresie od 30 minut do
7,5 godziny
• Górna część obudowy ruchoma - obraca się automatycznie w lewo i w prawo
• Duży 6 litrowy zbiornik na wodę - praktyczny i wysuwany

8019250975688
45W

Max. przepływ powietrza

400 m3/h

Max. prędkość powietrza

6 m/s

Max. powierzchnia chłodzenia

12 m2

Wielkość zbiornika

• 2 wkłady chłodzące do umieszczenia w zbiorniku, dla zwiększenia wydajności

Poziom hałasu

• Funkcja alarmu która zatrzymuje pracę chłodzenia gdy zbiornik jest pusty

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

• Wyposażony w kółka dla łatwiejszego przemieszczania

Kolor

6l
55 dBA
26 x 96 x 26 cm
Biały

AER PRO

Przenośny klimatyzer do zastosowania komercyjnego oraz domowego

AER PRO jest urządzeniem z niskim poborem energii, wysokiej wydajności,
przenośnym schładzaczem powietrza w średniej i dużej wielkości pomieszczeń.

Styl chłodzenia

System sterowania

AER PRO może być sterowany za pomocą panelu sterującego albo za pomocą
dołączonego pilota zdalnego sterowania.
4 poziomy mocy: mały, średni, wysoki oraz turbo a dodatkowo 3 tryby pracy:
ciągły, naturalny i nocny który będzie obniżać prędkość aż do wyłączenia.
Połączenie wentylatora oraz schładzacza powietrza z 3 mocami, 2 filtrami,
nawilżaniem i 3 trybami pracy oraz ruchem powietrza. to umożliwia dopasowanie
urządzenia do warunków pogodowych, wielkości pomieszczenia i jego
umieszczenie. Przyjemny chłodny powiew powietrza, nawet podczas gorącego
lata.

Najważniejsze cechy

Chłodzenie powietrzem o przedłużonym działaniu, dzięki pojemnemu, 30litrowemu wbudowanemu zbiornikowi na wodę.

Dane techniczne

• Dotykowe sterownie + wyświetlacz LED
• Dołączony pilot zdalnego sterowania

AER PRO

• 4 prędkości wentylatora: cichy, średni, wysoki, turbo

Kod Ean

• Jeden z najmocniejszych w swojej kategorii: 1000 m3/h

Moc przy 230V

• Prędkość powietrza przy wylocie: 12 m/s

Max. przepływ powietrza

1000 m3/h

Max. prędkość powietrza

12 m/s

Max. powierzchnia chłodzenia

30 m2

Wielkość zbiornika

30 l

• 3 tryby pracy aby dopasować się do każdych potrzeb: ciągły - naturalny - nocny
• Timer automatyczne wyłączenie - ustawiany co 30 min w zakresie od 30 minut do
7,5 godziny
• Wylot powietrza z automatycznym obrotem w lewo i prawo
• System oczyszczania powietrza: filtr powietrza wyjmowalny z możliwością mycia
• Bardzo duży 30 litrowy zbiornik na wodę z automatycznym uzupełnianiem wody

Poziom hałasu

• Funkcja alarmu która zatrzymuje pracę chłodzenia gdy zbiornik jest pusty

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

• Wyposażony w kółka dla łatwiejszego przemieszczania

Kolor

8019250213315
170W

65 dBA
36 x 103 x 52 cm
Biały

KUBO

Kompaktowy osuszacz powietrza

Mały i elegancki, KUBO wpasuje się w każdą przestrzeń, nawet najmniejszą

Styl osuszania
Mały i elegancki , ale nie znaczy słaby, wydajność KUBO to 12 litrów na dobę co
sprawia że jest idealny do małych pomieszczeń. Posiada również wbudowany
zbiornik na wodę oraz automatyczny spust wody dla zapewnienia ciągłej pracy.

Najważniejsze cechy
• Wydajność do 12 litrów wilgoci na dzień (30oC, 80% wilgotności)
• Wilgotność może być regulowana pomiędzy 30% a 90%, z dodatkowym trybem
automatycznym: KUBO reguluje sam poziom wilgotności bez potrzeby
jakichkolwiek zmian.
• KUBO jest bezpieczny oraz cichy, wyłączy się jeżeli zbiornik będzie pełny oraz
powiadomi a tym fakcie
• KUBO jest bezpieczny dla środowiska, dzięki zastosowaniu ekologicznego
chłodziwa R134a
• Zbiornik na wodę jest prosty do wyjęcia i opróżnienia, a dodatkowo KUBO
wyposażony jest w automatyczny spust wody
• Elektroniczne sterowanie z cyfrową technologią i wyświetlaczem LED, jest proste
w obsłudze
• Filtr kurzowy jest łatwy w wyjęciu i umyciu, a dodatkowo chroni produkt i twoje
środowisko przed kurzem
• Timer może być ustawiony pomiędzy 1 a 24 godzinami
• KUBO jest bardzo praktyczny oraz posiada kółka dla łatwego przemieszczania,
bez potrzeby jego podnoszenia
• Może pracować przy niskiej temperaturze (aż do 5oC) dzięki automatycznej funkcji
odmrażania z której uruchomienie sygnalizowanie jest diodą LED

System sterowania
KUBO może być sterowany za pomocą panela sterowania. Posiada 2 poziomy
prędkości: mały i wysoki. Regulacja wilgotności w scali od 30% do 90%, z trybem
automatycznym. Timer 24 godzinny. Automatyczne zabezpieczenie gdy zbiornik na
wodę będzie pełny oraz funkcja rozmrażania w przypadku niskich temperatur.

Dane techniczne
KUBO
Kod Ean
Moc przy 230V
Wydajność osuszania
Wielkość zbiornika na wodę
Poziom hałasu
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Kolor

8019250988978
260W
12 l/dzień (30oC, 80% r.h.)
1,6 l
43 dBA
31 x 41 x 25 cm
Biały z niebieską ramką

OMNI

Przenośny klimatyzer z funkcją grzania do zastosowania domowego i komercyjnego

OMNI to urządzenie 4 w 1, potrafi chłodzić w ciepłe letnie dni, nawilżać i
oczyszczać powietrze i je jonizować, a dodatkowo potrafi ogrzewać

Styl chłodzenia i ogrzewania

System sterowania

OMNI może być sterowany za pomocą panelu sterującego albo za pomocą
dołączonego pilota zdalnego sterowania.
3 poziomy prędkości wentylatora: mały, średni oraz turbo.
Połączenie 4 funkcji w 1 urządzeniu - wentylatora, schładzacza powietrza,
ogrzewania, nawilżacza. 2 poziomy mocy grzewczej oraz inteligentna funkcja
ECO, dostosowując automatycznie włączanie i wyłączanie zgodnie z wymaganą
temperaturą pomieszczenia.

Najważniejsze cechy

Zbiornik na 2 litry wody oraz dołączone dwa wkłady chłodzące do
zwiększenia wydajności.
2 Tryby grzewcze, Timer oraz automatyczny ruch obrotowy.

Dane techniczne

• Dotykowe sterownie + diody sygnalizacyjne LED
• Dołączony pilot zdalnego sterowania

AER PRO

• 3 prędkości wentylatora: cichy, średni, turbo

Kod Ean

• Przepływ powietrza: 300 m3/h oraz prędkość powietrza przy wylocie: 5 m/s

Moc przy 230V

• 2 Tryby grzewcze: niski (1200W) oraz wysoki (2000W)

Max. przepływ powietrza

300 m3/h

Max. prędkość powietrza

5 m/s

• System oczyszczania powietrza: filtr powietrza wyjmowalny z możliwością mycia

Max. wielkość pomieszczenia

10 m2

• 2 litrowy zbiornik na wodę oraz dołączone 2 wkłady chłodzące

Wielkość zbiornika

• Funkcja alarmu która zatrzymuje pracę chłodzenia gdy zbiornik jest pusty

Poziom hałasu

• Timer automatyczne wyłączenie - 1, 2, 4 lub 8 godzin
• Automatyczny obrót w lewo i prawo

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Kolor

8019250233214
50W chłodzenie / 2000W grzanie

2l
55 dBA
27,4 x 27,4 x 85 cm
Biały

radialight.pl
Producent:

ERMETE GIUDICI S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 27 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02 2139149/247 - Fax +39 02 2139732

Wyłączny importer:

NOVLI Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66 01-424 Warszawa
Tel. +48 604-599-458

Więcej informacji na stronie radialight.pl

