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

