
Pégase 2

Garantie 2 ans
IP 24
IK08 

Classe II
Mono 
230 V

Τα σώματα Pegase 2 συνδυάζουν την παραδοσιακή μορφή θέρμανσης (θέρμανση 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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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
 

 

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
 

ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 
MADE 

IN FRANCE  
 

Τα σώματα Pegase 2 συνδυάζουν την παραδοσιακή μορφή θέρμανσης (θέρμανση με 
αδράνεια) με το μοντέρνο σχεδιασμό και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Χαλύβδινο κάλυμμα λευκού χρώματος Ral 9010. 
• 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 (κάθετο, οριζόντιο ή χαμηλό) για να ταιριάξουν σε κάθε χώρο. 
• Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP24 - Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό. 
  

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ FONTE ACTIVE®  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
 
• Πατενταρισμένο ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο Fonte 

Active®  εξολοκλήρου κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο 
που χυτεύεται στο εργοστάσιο της Applimo.  

• Λειτουργεί χωρίς υγρό θερμικό μεταφορέα εξαλείφοντας 
πλήρως τα προβλήματα θορύβου, διαρροών και 
διάβρωσης που παρουσιάζουν οι συσκευές που 
λειτουργούν με λάδι ή άλλο υγρό.  

• Ομοιόμορφη και σταθερή θερμοκρασία σε όλη την 
επιφάνεια του στοιχείου που μεγιστοποιεί την απόδοση 
του σώματος και προσφέρει “γλυκιά” θέρμανση χωρίς να 
ξηραίνει τον αέρα.  

• Χάρη στη μεγάλη θερμική του αδράνεια ο χυτοσίδηρος 
προσφέρει θέρμανση και μετά το κλείσιμο του 
θερμοστάτη. 

 
• Ψηφιακός θερμοστάτης υψηλής τεχνολογίας με ακρίβεια 
θερμοκρασίας 0,1oC και ευανάγνωστη LCD οθόνη. 

• Ένδειξη θερμοκρασίας και επιλεγμένης λειτουργίας. 
• Θερμική άνεση: διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. 
• Οικονομία: Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι 
πιο οικονομική από την ανάκτησή της μετά από πτώση. 

• Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας: σταματά τη θέρμανση 
αν ανιχνεύσει απότομη πτώση θερμοκρασίας (πχ. ανοιχτό 
παράθυρο). 

• 5 επιλογές λειτουργίας:  Comfort: Η συσκευή λειτουργεί 
στη ζητούμενη θερμοκρασία, Economy: Αυτόματη 
μείωση της θερμοκρασίας κατά 4oC για εξοικονόμηση 
ενέργειας, Stop: Διακοπή λειτουργίας, Programme: 
σύνδεση σε απομακρυσμένο σύστημα ελέγχου, 
Αντιπαγετική προστασία. 

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

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

230 V single phase, NF approved,  marked  

      
 

 

 

 

Τύπος Κωδικός Ισχύς 
(W) 

Πλάτος  
(mm) 

Ύψος  
(mm) 

Πάχος  
(mm) 

Βάρος  
(kg) 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 

40.52.0750 750 410 570 95 16,0 

40.52.1000 1.000 495 570 95 18,5 

40.52.1500 1.500 660 570 95 24,1 

40.52.2000 2.000 909 570 95 34,0 

ΚΑΘΕΤΟ 

40.53.1000 1.000 344 1.000 101 26,4 

40.53.1500 1.500 344 1.485 101 33,2 

40.53.2000 2.000 431 1.485 101 39,0 

ΧΑΜΗΛΟ 

40.54.0750 750 494 404 95 13,0 

40.54.1000 1.000 660 404 95 18,4 

40.54.1500 1.500 909 404 95 25,4 
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