Pegase Smart ECOcontrol®
ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Τα σώματα Pegase συνδυάζουν την παραδοσιακή μορφή θέρμανσης με ακτινοβολία και
με μεταφορά με το μοντέρνο σχεδιασμό και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέργειας.
• Χυτοσιδηρό θερμαντικό στοιχείο Fonte Active® (πατενταρισμένη τεχνολογία).
• Οικονομική λειτουργία χάρη στη μεγάλη θερμική αδράνεια των υλικών του.
• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με ψηφιακή οθόνη.
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Τα σώματα Pegase Smart ECOcontrol συνδυάζουν την παραδοσιακή μορφή
θέρμανσης με αδράνεια, με το μοντέρνο σχεδιασμό και τα πλεονεκτήματα της
ηλεκτρικής ενέργειας.
 Χαλύβδινο κάλυμμα λευκό ή ανθρακί.
 Χυτοσιδηρό θερμαντικό στοιχείο Fonte Active® (πατενταρισμένη τεχνολογία).
 Οικονομική λειτουργία χάρη στη μεγάλη θερμική αδράνεια των υλικών του.
 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με ψηφιακή οθόνη.
 Προστασία από υπερθέρμανση με αυτόματη διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας.
 Διπλή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων για υψηλή προστασία.
 Τρεις διαφορετικοί τύποι για να ταιριάξουν σε κάθε χώρο.
 Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ FONTE ACTIVE ®
Το θερμαντικό στοιχείο FONTE ACTIVE® (πατενταρισμένη τεχνολογία της Applimo) είναι
εξολοκλήρου κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί η ηλεκτρική
αντίσταση κατά τη στιγμή της χύτευσης. Η αρμονική αυτή σύζευξη προσφέρει τέλεια ισορροπία
μεταξύ ταχύτητας και αδράνειας και απόλυτα ελεγχόμενη διάχυση της θερμότητας.
Λειτουργεί χωρίς υγρό θερμικό μεταφορέα εξαλείφοντας πλήρως τα προβλήματα θορύβου,
διαρροών και διάβρωσης που παρουσιάζουν οι συσκευές που λειτουργούν με λάδι ή άλλο υγρό.
Επίσης επιτυγχάνεται απόλυτα ομοιόμορφη θερμοκρασία σε ολόκληρη την επιφάνεια του στοιχείου, που μεγιστοποιεί την
απόδοση του σώματος, προσφέροντας οικονομικότερη λειτουργιά και “γλυκιά” θέρμανση χωρίς να ξηραίνει τον αέρα. Χάρη στη
μεγάλη θερμική του αδράνεια ο χυτοσίδηρος συνεχίζει να προσφέρει θέρμανση και μετά το κλείσιμο του θερμοστάτη
διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία του χώρου χωρίς την αίσθηση του ζεστού-κρύου.
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Κωδικός

Class II. Double insulation

, Splash-proof

, IP 24, 230 V single phase, NF approved,
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Smart ECOcontrol ®

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).
ο
- Προστασία παγετού: Διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου στους 7 C για προστασία από παγετό

 Δυνατότητα κλειδώματος του πίνακα έλεγχου.

 Δυνατότητα καλιμπραρίσματος του θερμοστάτη
 Δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.
o

 Ανιχνευτής κίνησης: Όταν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο δωμάτιο, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 C 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 από υπολογιστή ή smartphone. (Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται

πρόσθετος εξοπλισμός)
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