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Carino 2 & Ariane 2

Le

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 

• Αερόθερμο λουτρού επίτοιχης τοποθέτησης.  
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας. 
• Δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αέρα, για θέρμανση χώρου ή στέγνωμα πετσέτας. 
• Πατενταρισμένο σύστημα φίλτρανσης του αέρα με ενδεικτική λυχνία που ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.  
• Κανονική λειτουργία στα 1.000W, ελεγχόμενη από θερμοστάτη χώρου με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 
• Ενισχυμένη λειτουργία στα 2.000W, ελεγχόμενη από χρονοδιακόπτη με επιλογή χρόνου 1- 60 min για ταχύτερη 
θέρμανση του λουτρού και γρηγορότερο στέγνωμα πετσέτας. 



 

 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 

 

 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 
MADE 

IN FRANCE  
 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ CARINO & ARIANE 2 
 

 

ARIANE 2 
 

 

• Αερόθερμο λουτρού επίτοιχης τοποθέτησης. 
• Απόδοση: 1.000 Watt στην κανονική λειτουργία και  
                     2.000 Watt στην λειτουργία χρονοδιακόπτη 60’ για ταχύτατη θέρμανση  
                     του λουτρού και για γρήγορο στέγνωμα πετσέτας. 
• Μεταλλικό κάλυμμα με πολυεστερική βαφή σε λευκό χρώμα. 
•  Ηλεκτρονικός θερμοστάτης. 
• Αποσπώμενο φίλτρο αέρα, με ενδεικτική λυχνία κορεσμού.  
• Χαλύβδινος ανεμιστήρας.  
• Προστασία υπερθέρμανσης (διακοπή λειτουργίας με αυτόματη επαναφορά). 
• Το μοντέλο Carino, διαθέτει επιπλέον μπάρα για πετσέτα και έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της 
ροής του αέρα, για θέρμανση χώρού ή στέγνωμα πετσέτας. 

 

 
 

                      
                 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ                                      ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ CARINO 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Διακόπτης Οn/Off. 
2. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για επιλογή θερμοκρασίας. 
3. Χρονοδιακόπτης 60 min.  Το αερόθερμο λειτουργεί στην πλήρη ισχύ 

των 2.000 W για τον χρόνο που επιλέγετε και μετά μεταβαίνει στην 
μειωμένη ισχύ των 1.000 W. 

4. Λυχνία ένδειξης κορεσμού του φίλτρου αέρα. 
5. Καπάκι προστασίας των οργάνων ελέγχου. 

 

 

 

Κωδικός Ισχύς 
 (W) 

Πλάτος  
(mm) 

Ύψος  
(mm) 

Πάχος  
(mm) 

Βάρος  
(kg) 

  ARIANE 2 

40.17.2000 1000/2000 310 410 140 5,4 

  CARINO 

40.18.2000 1000/2000 410 460 145 6,0 
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