
KLIMA Elektromos radiátorok kettős hőleadással és digitális szabályzással a hatékony energia 
felhasználás és elsőosztályú hőérzet érdekében.

Digitális vezérléssel, exkluzív DUAL-THERM kettős hőleadási móddal rendelke-
ző elektromos radiátorok, melyek az infravörös hősugárzást és a természetes 
légáramlás elvén működő fűtési módot egyesítik.
Az Ön kényelmét a beépített elektronikus vezérlés, illetve a kellemes felületi 

sugárzott hő garantálja. Az alkalmazott korszerű műszaki megoldások és a 
hőérzetet fokozó hőleadási mód segíti az energia felhasználásának és a fűtési 
számlájának csökkentését. 
Ez a KLIMA elektromos radiátor.



• Beépített kijelzővel, felhasználóbarát kezelőfelülettel szerelt vezérlés
• DUAL-THERM technológia: konvekciós és infravörös hősugárzás egyben
• Pontosan szabályozható elektronikus termosztát (+/- 0,2°C)
• OPTICONTROL jelenlét érzékelő és vezérlési mód
• Három gyárilag előre beprogramozott heti működés
• Beépített ellenőrző funkció, mely lehetővé teszi az energia felhasználási adatok 

folyamatos nyomon követését
• Nyitott ablak funkció
• Egyszerű és gyors telepítés, fali felszerelő kerettel, karbantartás mentes haszná-

lat
• IP24 védelem, mely lehetővé teszi a nedves helységekbe, pl. fürdőszobába való 

telepítést is
• Teljesíti a Lot 20 ERP ECO DESIGN szabályozás elvárásait

A KLIMA elektromos radiátor négyféle méretben és teljesítményben rendelhető.

Megfelel a Lot20 ECODESIGN szabályozásnak IP24

KLIMA 7 KLIMA 10 KLIMA 15 KLIMA 20
Ean Code 8019250990506 8019250991008 8019250991503 8019250992005

Méretek sz x m x m 
(cm)

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

x 9
123 x 50,4 

x 9

Teljesítmény (230V) 750W 1000W 1500W 2000W
Mélység a telepítés 
után (cm) 12 12 12 12

Digitális kijelző 
OptoControl 
érzékelő 

Nettó tömeg (kg) 6,8 7,7 9,8 11,6

Szín fehér

Fűtési, hőleadási mód 

Jellemzők Műszaki adatok

Vezérlő egység

Az Ön kényelmét és komfort érzetét az 
infravörös hősugárzás és a hagyományos 
konvekciós meleg levegő áramlás kombi-
nációja garantálja, mely nem csak gyors 
felfűtést, de a hagyományos elektromos 
konvektorokhoz képest időben is elnyújtott 
meleg érzetet biztosít.

A fejlett hőmérséklet szabályzásnak köszönhetően a vezérlés a beállított érté-
kek elérése után automatikusan csökkenti a fogyasztást, mely a túlfűtés okozta 
kényelmetlenségek elkerülésén túl, a fűtési költségek csökkenését is eredményezi.

A KLIMA elektromos radiátor felhasználóbarát kezelőfelülete gyors és egyszerű 
beállítást tesz lehetővé.
A működés heti programja könnyen beállítható, a három előre beállított gyári 
program (otthon, iroda, nyaraló) jól illeszkedik az eltérő felhasználási célokhoz. 
A vezérlés pontos kimutatást is rendelkezésére bocsát Önnek az elmúlt 24 óra 
vagy egy hét elektromos áram felhasználásáról.
Az exkluzív OPTICONTROL funkció további költség megtakarítást kínál Önnek, 
hiszen automatikusan lecsökkenti a fűtési hőmérsékletet, amennyiben nem érzé-
kel mozgást az adott helységben.


