Modele potrivite fiecărei încăperi
DEKO

PLANO 45

Ideal pentru încăperi pînă la 6-8 m2
Putere la 230V/50Hz: 500 W
Control electronic inteligent cu 5
moduri de operare
Programabil utilizând o telecomandă
Dimensiuni:: 60 x 45 x 5 cm

6-8 m²

12-15 m²

PLANO 95

PLANO 65

Ideal pentru încăperi pînă la 11-13 m2
Putere la 230V/50Hz: 800 W
Control electronic inteligent cu 5
moduri de operare
Programabil utilizând o telecomandă
Dimensiuni:: 60 x 65 x 5 cm

11-13 m²

Ideal pentru încăperi pînă la 15 m2
Putere la 230V/50Hz: 1000 W
Control electronic inteligent cu 5
moduri de operare
Programabil utilizând o
telecomandă

16-20 m²

Ideal pentru încăperi pînă la 16-20
m2
Putere la 230V/50Hz: 1300 W
Control electronic inteligent cu 5
moduri de operare
Programabil utilizând o

Important: Performanța indicată este calculată pentru înălțimea încăperii între 2,5 și 3 m. Aceasta poate varia în funcție de
climatul ariei geografice în care este instalat și de gradul de izolare termică.
Model

PLANO 45

PLANO 65

PLANO 95

DEKO

Culoare

White with
aluminium grille

White with
aluminium grille

White with
aluminium grille

White

Cod EAN

8019250004524

8019250006528

8019250009529

8019250987650

Dimensiuni in cm

60 x 45 x 5

60 x 65 x 5

60 x 95 x 5

120 x 43 x 6

Putere la 230V

500 W

800 W

1300 W

1000 W

Termostat electronic

●

●

●

●

5 moduri de operare

●

●

●

●

Telecomanda

optional

optional

optional

optional

Dimensiune colet

69,7 x 53,5 x 15,8

69,7 x 73 x 15,8

69,7x104,4x15,8

124 x 45 x 13,5

Greutate netă

11 Kg

13 Kg

16 Kg

16,4 kg

Reutate brută

12,8 Kg

15,2 Kg

18,7 Kg

18,1 kg

Cantitate/Palet

30

24

16

22

IMPORTATOR

IP24
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Tehnlogie DUAL THERM
Incălzește rapid la o temperatură
constantă și uniformă
Instalare ușoară și rapidă

The new heating generation

				

CONFORT PRIN TEHNOLOGIA DUAL THERM

THE COMFORT OF
DUAL THERM TECHNOLOGY

Confortul prin tehnologa DUAL-THERM
Încălzitoarele electrice Plano și Deko au încorporată tehnologia DUAL-THERM: două sisteme integrate de încălzire întrun singur aparat. Partea din faţă a aparatului este uniform încălzită şi emite o căldură plăcută care încălzeşte corpurile
din încăpere, la fel cum soarele încălzeşte Pământul.
Când este frig şi e nevoie de mai multă căldură, elementul de încălzire intern foloseşte toată puterea pentru a încălzi
rapid ambientul până la temperatura dorită. Cele două sisteme de încălzire (radiaţie şi convecţie) pot fi controlate
folosind panoul de comandă incorporat pentru a obţine:
atingerea rapidă a temperaturii dorite
o senzaţie de încălzire plăcută care menţine temperatura stabilă fără variaţii, având acelaşi efect ca şi încălzirea
centrală (histereza maximă este de 0.5 grade Celsius. Această performanţă poate fi afectată de condiţiile externe,
dimensiunile încăperii şi nivelul de izolare)

PLANO
PLANO

PLANO

Simplu, elegant și eficient. Tot confortul unei case moderne incorporat in 5 cm grosime.
Radiatorul electric Plano degajă căldură folosind tehnlogia DUA THERM. Două sisteme de încălzire încorporate în același
aparat.
PLANO garantează continuitate, emisie uniformă a căldurii creeând o atmosferă plăcută, o senzație de învăluire fără a
percepe curenții de aer.
Tehnlogia de încălzire este bazată pe două sisteme:
Un element de auminiu care face posibilă atingerea rapidă a confortului cu reacâie rapidă la variațiile temperaturii.
Un element radiant care asigură o transmisie constantă și uniformă a căldurii de la partea din față prin radiație.

DEKO

Siluetă verticală cu linii elegante care îţi câştigă imediat atenţia. Generos ca suprafaţă, stilat, cu design de piatră lustruită,
fără comenzi la vedere, face din Deko un veritabil element de design interior cu funcţie de incălzire. Liniile perfecte reflectă
tendinţele moderne: corpul este subţire de numai 6 cm mult mai finisat decât orice alt radiator electric sau cu lichid. Odată
instalat, aparatul ocupă doar 9 cm de la perete. Dimensiunile sale sunt caracterizate de o proporţie perfectă între orizontal şi
vertical. Cu doar 43 cm lăţime Deko este uşor de instalat şi se încadrează discret în orice design.
Deko nu este numai o îmbinare a liniilor sofisticate, ci şi rezultatul tehnologiei moderne la dispoziţia Dumneavoastră.
Tehnologia DUAL THERM folosită integrează cele două sisteme de încălzire în aceeaşi unitate.
Este disponibil într-o singură versiune: 1000W (ideal pentru încăperi de 12-15 mp)

DEKO
DEKO
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Control inteligent al puterii pentru atingerea
rapidă a temperaturii dorite
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Păstrează nivelul dorit de confort la o temperatură
controlată uniform distribuită

IMPORTANT:
Graficul este pur ilustrativ, caracteristicile pot varia in funcţie de condiţiile exterioare, dimensiunile încăperii şi nivelul de izolare.
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A
A Element de încălzire din aluminiu
B Suprafaţă radiantă frontală

PROGRAMAREA PENTRU ECONOMISIREA MAXIMĂ A
ENERGIEI:
1

2

4

3

1 LED
2 Termostat ambiental
3 Selector de mod de funcţionare
4 Buton Pornit/Oprit

PLANO şi DEKO pot fi programate să se adapteze automat la
nevoile utilizatorului, în fiecare încăpere, oră de oră, 7 zile pe
săptămână.
Telecomanda ZEFIRO (accesoriu opţional) face posibilă
programarea modelelor PLANO şi DEKO instalate în locuinţă:
o singură telecomandă poate programa individual fiecare
unitate. Astfel se obţine o economie importantă de energie.

MODURI DE OPERARE
Confort: Când se doreşte
ca nivelul de confort din
încăpere sa fie controlat de
termostat
X

Antiîngheţ: În cazul absenţei
îndelungate, temperatura din
încăpere să nu scadă sub 7
grade C

Eco: reglează automat
temperatura cu 3.5 grade
mai scăzută decât cea
fixată pe termostat

D
C

Stand-by: Închide
elementul de încălzire



Unitatea este în modul PROGRAM care are un
program săptămânal pe zile şi ore preluat exclusiv
de la telecomanda Zefiro (Accesoriu opţional)

B
A

Cum funcţionează PLANO şi DEKO:

Aparatele sunt echipate cu un sistem de control electronic
care permite programarea cu precizie a temperaturii din
încăpere. Acestea sunt potrivite pentru utilizarea în orice
tip de încăperi.
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PLANO45

45cm

60cm

5cm

4cm

PLANO65

65cm

60cm

5cm

4cm

PLANO95

95cm

60cm

5cm

4cm

DEKO

43cm

120cm

6cm

3cm

