
Garantie 2 ans
IP 24
IK08 

Classe II
Mono 
230 V

Στα σώματα θερμικής αδράνειας η θερμότητα αποθηκεύεται σε κάποιο υλικό με μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Στη συνέχεια το 
σώμα αποδίδει την θερμότητά στο χώρο με ακτινοβολία και μεταφορά, όπως ακριβώς στα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ). 
 
• Κομψός, μοντέρνος σχεδιασμός με στρογγυλεμένες γωνίες και επίπεδη επιφάνεια. 
• Πίνακας ελέγχου με 5 επιλογές και ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 
• Διπλό θερμαντικό στοιχείο Schwarz RN ® για βέλτιστη απόδοση. 
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό
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• Ηλεκτρικά πάνελ επίτοιχης τοποθέτησης .  
• Κομψός, μοντέρνος σχεδιασμός με στρογγυλεμένες γωνίες και επίπεδη επιφάνεια. 
• Κάλυμμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ειδική επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης. 
• Άμεση ακτινοβολία θερμότητας και απόλυτα αθόρυβη λειτουργία. 
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 
• Διπλό θερμαντικό στοιχείο Schwarz RN ® για βέλτιστη απόδοση. 
• Ειδικά σχεδιασμένη έξοδος του αέρα για αποφυγή μαυρίσματος των τοίχων. 
• Προστασία από υπερθέρμανση με αυτόματη διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας. 
• Διπλή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων για υψηλή προστασία. 
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ 5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας 0,1 oC με ενδεικτικές λυχνίες "on” και επιλεγμένης κατάστασης.  
• Οικονομία: Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι οικονομικότερη από την επανάκτησή της 
μετά από πτώση της. 

• Θερμική άνεση: χάρη στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: Τα στοιχεία της συσκευής δεν υπόκεινται σε θερμικά σοκ που 
δημιουργούνται από τις εναλλαγές θερμού και ψυχρού κύκλου, που υπάρχουν σε συσκευές με μηχανικό θερμοστάτη. 

• 5 επιλογές λειτουργίας:  Comfort: Λειτουργία στη ζητούμενη θερμοκρασία, Economy: Αυτόματη μείωση 
της θερμοκρασίας κατά 4oC (εξοικονόμηση ενέργειας), Stop: Διακοπή λειτουργίας, Programme: Για 
σύνδεση σε απομακρυσμένο σύστημα ελέγχου, Αντιπαγετική προστασία. 

• Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με ασύρματο χρονοπρογραμματιστή ή αυτόνομου ελέγχου με 
κασέτα χρονοπρογραμματισμού  (Πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός - Πληροφορίες στη σελ 14).  
  

ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ SCHWARZ RN® ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

 
• Πατενταρισμένο ηλεκτρικό στοιχείο ακτινοβολίας, υψηλής τεχνολογίας, εξολοκλήρου κατασκευασμένο από κράμα αλουμίνιου 

(πυρίτιο, τιτάνιο και μαγγάνιο) για απόλυτα αθόρυβη λειτουργία (μόνο ένα υλικό άρα και ένας μόνο συντελεστής διαστολής). 
• Χαμηλότερη θερμοκρασία στοιχείου και επομένως μικρότερη ξήρανση του αέρα. 
• Η γεωμετρία του εμπρόσθιου τμήματος του στοιχείου μεγιστοποιεί την απόδοσή του και συγχρόνως περιορίζει την κίνηση 
του αέρα με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού μετάδοσης της θερμότητας μέσω ακτινοβολίας.  

• Οι δυο επιφάνειες του στοιχείου έχουν υποστεί διαφορετική επεξεργασία ώστε η μεταφορά  
της θερμότητας να γίνεται από την εμπρόσθια επιφάνεια με την ειδική μαύρη επίστρωση. 

Το χαλύβδινο κάλυμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να απορροφά και να διατηρεί την 
θερμότητα που παράγουν τα δύο στοιχεία ακτινοβολίας που βρίσκονται στο εσωτερικό του και 
στη συνέχεια να την εκπέμπει υπό μορφή ακτινοβολίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
ομαλή και ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας στο χώρο. Επιτρέπει επίσης την κίνηση 
περιορισμένης ποσότητας αέρα στο εσωτερικό της συσκευής ώστε να υπάρχει μετάδοση 
θερμότητας και με μεταφορά για γρηγορότερη θέρμανση του χώρου. 
  

Κωδικός Ισχύς   
(W) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος  
(mm) 

Πάχος 
(mm) 

Βάρος  
(kg) 

40.50.0750 750 420 580 71 7,7 

40.50.1000 1.000 580 580 71 10,3 

40.50.1500 1.500 900 580 71 15,1 

40.50.2000 2.000 1.140 580 71 18,9 

Class II. Double insulation , Splash-proof , IP 24, 230 V single phase, NF approved,  marked. 
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