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

