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QUADRO VISIO

електрически отоплител за баня
Най-новата технология за равномерно разпределение на
топлината Diffused Heat Technology, чрез лъчистия отоплител
HELISEA доставя топлина във всяка стая по много ефективен
и пестящ място начин, като същевременно внася нов
блясък и цвят със своя неповторим дизайн. Отоплителната
технология Diffused Heat Technology бързо генерира топлина в
помещението. Благодарение на работата на бързозагряващия
нагревател, след няколко минути ще се почувствате обгърнати
в топла прегръдка от приятна топлина върху човешката кожа,
която се насочва специално към хората и предмети, а не се
издига нагоре, както при традиционните конвектори.
HELISEA загрява без вентилатор - идеален за страдащи от
алергии и чувствителни към шум зони.
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Регулируем електромеханичен термостат, който прецизно управлява конвектора с
точност до ± 1°С и осигурява постоянна температура в помещението и желаното от вас
ниво на комфорт.
Бързозагряващ нагревател, разположен по цялата повърхност на радиатора, който е
с увеличена топлоотдаваща повърхност позволяваща до 5 пъти по-голям трансфер на
топлина. Той е устойчив е на многократните топлинни разширения и свивания.
Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°С и предпазва от
замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. при минимален разход на енергия.
Практична дръжка, така че можете лесно да поставите уреда навсякъде
Вградена защита срещу прегряване
Защита от преобръщане
Безопасен корпус, за да ви осигури безопасност и надеждност
Таймер с 4 позиции (15 ’- 30’ - 60 ’- 120’)
Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения
Безшумна работа
Икономичен
Стилен дизайн
С щепсел в комплекта.
Вертикален монтаж на панти с възможност за прецизно насочване на топлината
Номинална
мощност

Размери
ШхВхД
(mm)

Тегло
(кг)

Отопляема
площ
(м2)

Клас на
защита

450

520 x 1010 x 165

2.7

до ~5

IP 24
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