
Grzejniki elektryczne, konwektorowe wyposażone są w element grzewczy:
Radiator, osłony boczne oraz osłony dolne i górne - typu grill, a także programator zarządzający pracą grzejnika

Materiał

Cechy

Akcesoria

Certyfikaty

Dane techniczne

- Bardzo wysoka wydajność

- Grzałka - konstrukcja mocowania grzałek, oparta na własnym patencie, drut oporowy wysokiej jakości 

- Radiator - wysoka temperatura i prędkość przekazywanego  do otoczenia powietrza powoduje bardzo szybką
2

  wymianę powietrza w pomieszczeniach: jeden grzejnik 2000W wymienia powietrze w pomieszczeniu 40m  
  w około 20 minut  

- Bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem

- Zabezpieczenie naprądowe

- Podłączenie do sieci 230 50 Hz

- Grzejnik Nogen jest około trzy krotnie bardziej energooszczędny od grzejników tradycyjnych o tej samej
  mocy

- Przewód zasilający zakończony wtyczką z uziemieniem

- Radiator wykonany z wysokiej jakości blachy aluminiowej, konstrukcja oparta na własnym patencie

- Programator - precyzyjne sterowanie pracą grzejnika: tryb pracy manual i auto

- Opatentowana konstrukcja zapewniająca bardzo wysoką wydajność

0 0
- Zakres pracy programatora od 0 C do 30 C 

0
- Temperatura radiatora 150-165 C

- Możliwość pełnej personalizacji nastawienia temperatur, do 10 różnych temperatur na każdy dzień tygodnia

0
- Temperatura powietrza przekazywanego do otoczenia 95-100 C

- Wbudowany licznik zużycia prądu, na bieżąco wyświetlane zużycie kWh

- Prędkość powietrza na wylocie radiatora 0,8-1,2 m/s

- Wbudowany kalkulator zużycia energii - po zaprogramowaniu cen energii, kwota do zapłaty wyświetlana
  jest na bieżąco

- Programator mikroprocesorowy oparty na autorskim pomyśle, zawierajacy szereg udogodnień i kontrolujący
  całą pracę grzejnika

- Kolory grzejników: biały Ral 9010grafit RAL 7021

- Wyświetlana aktualna data i godzina

- Stopień ochrony IP 20

- 5 wersji językowych (polska, angielska, niemiecka, norweska, portugalska)

- Czujnik temperatur - każdy grzejnik wyposażony jest w dwa typy czujników temperatury: czujnik 
  przewodowy zakończony wtykiem chinch, 7m długości oraz czujnik bezprzewodowy oparty na komunikacji
  FM o zasięgu w otwartej przestrzeni do 100m. Czujnik bezprzewodowy wyposażony jest w 3 baterie R6

- Ustawienia zabezpieczeń kodem PIN

- Uchwyt do mocowania urządzenia  na ścianie + kołki montażowe

- Czujnik przewodowy

- Stopki z kółkami (opcjonalnie)

- Panele dekoracyjne (opcjonalnie)

- Czujnik bezprzewodowy FM + komplet baterii R6

- Wysokiej jakości blacha aluminiowa

Karta katalogowa
grzejników Nogen
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