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Francoska tehnologija

OGREVANJE Z ELEKTRIČNIM KONVEKTORJEM

ELEKTRONSKI TERMOSTAT

Električno ogrevanje je varna in udobna rešitev za vsak prostor. Postavitev
ogrevalnega sistema ne zahteva dodatnih stroškov za instalacijo. Tako za novogradnje
kot za adaptacije je sistem ogrevanja z električnimi konvektorji najbolj ekonomična
odločitev. Konvektor nudi udobno, hitro in učinkovito gretje, enostavno uporabo in
majhno porabo električne energije ter prijaznost tako do uporabnika kot do okolja.
Konvektor odlikujejo elegantna oblika, tiho delovanje, nizka poraba energije, odlična
kakovost in izdelava pod strogim nadzorom in nenehnimi vlaganji v inovacije in
izboljšave.

EVIDENCE 2

Preprostost in učinkovitost

Thermor električni konvektor je
opremljen s programatorjem, ki
omogoča natančno in varčno ogrevanje
prostora.
Uporabnik lahko izbira med:
• varčnim načinom delovanja,
• zaščiti proti zmrzali,
• udobnim delovanjem in funkcijo
programiranja.

ZGRADBA KONVEKTORJA
Svetlobni senzor in senzor gibanja.

Evidence 2 z elektronskim termostatom omogoča izjemno natančen nadzor nad temperaturo prostora,
zagotovitev maksimalnega udobja in varčevanja z energijo.

Električni konvektor je opremljen s posebnim senzorjem prisotnosti, ki
je sestavljen iz svetlobnega senzorja in senzorja gibanja.

Svetlobni senzor
Senzor gibanja
Skupno delovanje obeh senzorjev omogoča zaznavanje prisotnosti
človeka v prostoru.
Senzor prisotnosti doda funkcionalnost udobnemu, varčnemu načinu
delovanja in programiranju, možno pa ga je tudi izklopiti.

Dimenzije

Lastnosti:

• Grelni element z aluminjastim difuzerjem (varno, tiho delovanje, dolga življenjska
doba).
• Elektronski termostat nove generacije.
• Dvojna izolacija za večjo varnost.
• Lahko dostopen termostat.
• LED Indikator gretja.
• Varčno ogrevanje.
• Enostavna namestitev.
• Različne moči gretja: od 500-2500W.

Moč (W) Globina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Teža (kg)

1000

92

538,9

460,6

5,8

1500

92

686,9

460,6

7,10

2000

92

834,9

460,6

8,4

PREDNOSTI:
Varčno, hitro in učinkovito ogrevanje prostora
Thermor električni konvektor omogoča hitro in varčno ogrevanje
prostora, brez odvečne porabe energije.
Preprosta namestitev in uporaba
Električni konvektor omogoča enostavno in hitro montažo na želeni
prostor, bodisi na zid ali uporabo v več prostorih kot prostostoječi*
(*dodatna opcija).
Visoka stopnja varnosti uporabnikov
Thermor električni konvektor je izdelan v skladu s strogimi varnostnimi
pravili in predpisi. Ohišje je brez ostrih robov, vgrajena pa je tudi dvojna
električna zaščita.

Sodobna oblika
Thermor električni konvektor zaznamuje
vrhunski, nov zunanji izgled, elegantne linije,
tiho delovanje, ki bodo prepričale še tako
zahtevnega uporabnika.
Možnost uporabe v kopalnici
Thermor električni konvektor spada v razred
električne zaščite IP24, kar pomeni, da
je zaščiten pred vodnimi kapljicami, torej
namenjen tudi uporabi v kopalnici.

•
•
•
•

Energijska učinkovitost
Sodobna oblika
Francoska kvaliteta
Več kot 80 let tradicije

PRINCIP DELOVANJA
ELEKTRIČNEGA
KONVEKTORJA
Zrak iz prostora vstopa v konvektor skozi odprtino na
spodnji strani naprave. Grelni element, nameščen na
spodnjem delu konvektorja, ogreje zrak, ki se prične
dvigati in prijetno topel počasi zaokroži po prostoru in
tako hitro in učinkovito ogreje prostor.

Grelni element

Thermor električni konvektor vsebuje grelni element
z veliko površino. Oblika in sestava grelnega elementa
omogočata hitro, učinkovito in varčno ogrevanje
prostora.
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