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MADE IN 
FRANCE 

• Θερμοπομπός επίτοιχης τοποθέτησης, φυσικής κυκλοφορίας αέρα.
• Κομψός σχεδιασμός με στρογγυλεμένες γωνίες, κατάλληλος για κάθε χώρο.
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας, με ψηφιακή οθόνη εναρμονισμένος με το ERP 2018.
• Πατενταρισμένη ηλεκτρική αντίσταση Schwartz CV, εξολοκλήρου κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
• Έξοδος αέρα από ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια για αποδοτική και ομοιόμορφη διάχυση του αέρα στον χώρο.
• Εγγύηση ζωής για απόλυτα αθόρυβη λειτουργία του θερμοπομπού.

Novares Smart ECOcontrol®
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NOVARES ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚOΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ
ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ 

MADE 

IN FRANCE 

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚOΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ  

 Θερμοπομπός επίτοιχης τοποθέτησης, φυσικής κυκλοφορίας αέρα.

 Κάλυμμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ειδική επίστρωση

πολυεστερικής ρητίνης σε λευκό χρώμα.

 Κομψός σχεδιασμός με στρογγυλεμένες γωνίες, κατάλληλος για κάθε χώρο.

 Πίνακας ελέγχου Smart ECOcontrol®.

 Θερμαντικό στοιχείο Schwartz CV® εξολοκλήρου κατασκευασμένο από

αλουμίνιο για αθόρυβη λειτουργία.

 Έξοδος αέρα από ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια για αποδοτική και ομοιόμορφη

διάχυση του αέρα στο χώρο.

 Διπλή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων για υψηλή προστασία.

 Δεν διαθέτουν φις.

 IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό.

 Δυνατότητα ελέγχου μέσω WiFi με πρόσθετο εξοπλισμό.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ SCHWARTZ CV ®  ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Το πατενταρισμένο θερμαντικό στοιχείο Schwartz CV  είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο 

από αλουμίνιο και γιαυτό προσφέρει: 

 Αθόρυβη λειτουργία (μόνο ένα υλικό άρα και ένας μόνο συντελεστής διαστολής).

 Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην έως και 4 φορές γρηγορότερη μεταφορά θερμότητας.

 Χαμηλότερη θερμοκρασία στοιχείου και άρα μικρότερη ξήρανση του αέρα.

Κωδικός 
Ισχύς 

(W) 

Μήκος 

(mm) 

Ύψος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 
Κωδικός 

Ισχύς 

(W) 

Μήκος 

(mm) 

Ύψος 

(mm) 

Πάχος 

(mm) 

Κάθετα Οριζόντια 

40.36.0500 500 330 680 87 40.38.0500 500 409 470 87 

40.36.1000 1.000 410 680 87 40.38.0750 750 409 470 87 

40.36.1500 1.500 570 680 87 40.38.1000 1.000 489 470 87 

40.36.2000 2.000 770 680 87 40.38.1250 1.250 569 470 87 

Χαμηλά 40.38.1500 1.500 649 470 87 

40.37.0750 750 570 360 87 40.38.2000 2.000 849 470 87 

40.37.1000 1.000 650 360 87 

Class II, Double insulation , Splash-proof ,IP 24, 

230 V single phase,  marked. 

40.37.1500 1.500 850 360 87 

40.37.2000 2.000 1.130 360 87 



Πίνακας ελέγχου Smart ECOcontrol ®με φωτιζόμενη LCD οθόνη, εξελιγμένο ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακρίβειας 
(0,1oC), πλήκτρο on/off και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας που προσφέρει: εύκολο χειρισμό, μέγιστη θερμική άνεση και τη 

μέγιστη δυνατή οικονομία. 

 Ένδειξη θερμοκρασίας και επιλεγμένης λειτουργίας.
 Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα.
 Κουμπί Smart ECOcontrol: αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις για μέγιστη άνεση και

εξοικονόμηση ενέργειας
 Κουμπί Manual, για χειροκίνιτη επολογή της λειτουργίας με 3 επιλογές:

- Comfort: Η συσκευή λειτουργεί στη επιλεγμένη από τον θερμοστάτη θερμοκρασία.
- Economy: Μείωση της θερμοκρασίας comfort κατά 3oC (εξοικονόμηση ενέργειας για μικρή απουσία από το χώρο).
- Προστασία παγετού: Διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου στους 7οC για προστασία από παγετό

 Δυνατότητα κλειδώματος του πίνακα έλεγχου.
 Δυνατότητα καλιμπραρίσματος του θερμοστάτη
 Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.
 Ανιχνευτής κίνησης: Όταν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο δωμάτιο, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1oC μετά το πρώτο

μισάωρο, κατά 1oC ακόμα μετά το δεύτερο μισάωρο και περνά σε λειτουργία ECO μετά το τρίτο μισάωρο. Μόλις το
αισθητήριο ανίχνευση ξανά κίνηση στο χώρο η θερμοκρασία επανέρχεται στην αρχική της ρύθμιση Comfort.

 Αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου: αντιλαμβάνεται την απότομη πτώση θερμοκρασίας του χώρου και αυτόματα
απενεργοποιεί τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας.

 Μπάρα ένδειξη οικονομικής λειτουργίας.
 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της συσκευής μέσω WiFi. (Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται πρόσθετος

εξοπλισμός).

4,5

Έως 20 
συσκευές 

19°Κουζίνα

Σαλόνι  21°

Υποδωμ.  17°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Smart ECOcontrol ® 
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