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Brio 2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

 
 Θερμοπομπός επίτοιχης τοποθέτησης, φυσικής κυκλοφορίας αέρα.

 Κάλυμμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ειδική επίστρωση

πολυεστερικής ρητίνης σε λευκό χρώμα (RAL 9002).

 Πίνακας ελέγχου με 4 επιλογές και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

 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.

 IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΤΑ ERP 2018) 4 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Νέος ψηφιακός πίνακας ελέγχου 

με ηλεκτρονικό θερμοστάτη 

υψηλής ακρίβειας (0,1oC), 

ψηφιακή οθόνη με εύκολο 

χειρισμό, ενδεικτική λυχνία 

λειτουργίας και πλαϊνό κουμπί on/off: 

 Δυνατότητα κλειδώματος του πίνακα έλεγχου.

 Δυνατότητα καλιμπραρίσματος του θερμοστάτη

 Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού με

επιλογή από 3 προρυθμισμένα προγράμματα.

 Αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου: αντιλαμβάνεται την

απότομη πτώση θερμοκρασίας του χώρου και αυτόματα

απενεργοποιεί τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο νέος ψηφιακός πίνακας ελέγχου προσφέρει:  

 Θερμική άνεση: χάρη στη διατήρηση σταθερής

θερμοκρασίας. 

 Οικονομία: Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι

οικονομικότερη από την ανάκτησή της μετά από πτώση. 

 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: Τα στοιχεία της συσκευής δεν

υπόκεινται σε θερμικά σοκ που δημιουργούνται από τις 

εναλλαγές θερμού και ψυχρού κύκλου . 

Πίνακας ελέγχου με 4 επιλογές λειτουργίας: 

 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). 

 Stop: Διακοπή λειτουργίας.

 Προστασία παγετού: Διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου

στους 7οC για προστασία από παγετό.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ SCHWARTZ CV 

Το πατενταρισμένο ηλεκτρικό 

θερμαντικό στοιχείο Schwartz CV  

είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο 

από αλουμίνιο και προσφέρει: 

 Αθόρυβη λειτουργία (μόνο ένα υλικό και επομένως ένας

μόνο συντελεστής διαστολής).

 Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην έως και 4 φορές

γρηγορότερη μεταφορά θερμότητας.

 Χαμηλότερη θερμοκρασία στοιχείου και άρα μικρότερη

ξήρανση του αέρα και οικονομικότερη λειτουργία.
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Ψηλά Χαμηλά 

40.30.0500 500 260 650 26+57 40.32.1000 1.000 580 310 26+57 

40.30.1000 1.000 340 650 26+57 40.32.1500 1.500 820 310 26+57 

40.30.1500 1.500 500 650 26+57 40.32.2000 2.000 1.060 310 26+57 

40.30.2000 2.000 660 650 26+57 Πολύ χαμηλά 

Μεσαία 40.33.0500 750 820 220 26+57 

40.31.0500 500 340 430 26+57 40.33.1000 1.000 1.060 220 26+57 

40.31.1000 1.000 420 430 26+57 40.33.1500 1.500 1.300 220 26+57 

40.31.1500 1.500 580 430 26+57 Class II, Double insulation , Splash-proof , I.P 24, 230 V  

single phase, NF approved,  marked, CENELEC certification 40.31.2000 2.000 740 430 26+57 




