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 Grzejniki konwektorowe z termostatem elektronicznym oraz obsługą 
przez aplikację WiFi w smartfonie typ T19, IP24 

Grzejniki konwektorowe są najbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania 
pomieszczeń.  Wyróżniają się prostą obsługą, bezgłośną pracą, solidną konstrukcją 
i przystępną ceną.  
Producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwości zastosowania grzejników 
w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, w których temperatura powietrza nie spada 
poniżej  +5oC. Grzejniki wyposażone są w termostat elektroniczny z wyświetlaczem, timer, 
oraz moduł umożliwiający sterowanie za pomocą aplikacji TUYA SMART poprzez sieć WiFi. 
Grzejniki posiadają również funkcje podziału mocy 50%/100%. 
Grzejniki konwektorowe wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza podgrzanego 
przez element grzejny z radiatorem zainstalowany wewnątrz obudowy grzejnika. Zimne 
powietrze zasysane jest  w dolnej części grzejnika i po ogrzaniu  wyrzucane w górnej części 
obudowy.  Zjawisko to nazywane  też konwekcją zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w 
pomieszczeniu. Grzejniki  konwektorowe wyposażone są w termostat elektroniczny oraz 
zabezpieczenie termiczne.  
Dostępne moce grzejników : 1000W, 1500W oraz 2000W Moc każdego grzejnika może być 
ustawiana jako 50% lub 100% mocy znamionowej. 

 
 

 

Podstawowe dane techniczne: 

 

1. Normy certyfikaty :                          deklaracja CE 

2. Kolor:                                              biały 

3. Obudowa:                                       blacha stalowa powlekana powłoką   

                                                           antykorozyjną                                                                                  

4  Element grzejny:                             grzałka kryta niskotemperaturowa obudowana              

                                                           radiatorem                                                                      

5. Termostat:                                      zakres nastaw od +15oC do +35oC                                                           

6. Montaż:                                           ścienny lub podłogowy  

7. Stopień ochrony :                           IP24 

8. Napięcie znamionowe :                  230 VAC, 50Hz 

9. Moc znamionowa :                         1000W, 1500W, 2000W,  

      [podział mocy  50%/100%]                                                                   

10. Przewód zasilający:                      tak, zakończony wtyczką  

11. Wyłącznik:                                    tak   

12. Zabezpieczenie termiczne :           tak     

13. Obsługa przez WiFi :                          tak poprzez aplikację TUYA SMART               

      [WiFi 2,4GHz]                     
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DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW T19 

 

Aplikacja do sterowania zdalnego  
Opis aplikacji Tuya Smart  
 

Grzejnikiem możemy sterować również zdalnie. Wystarczy jedynie posiadać urządzenie  
z dostępem do Internetu takie jak, tablet czy smartfon. Połączenie naszego urządzenia  
z grzejnikiem jest proste i nie wymaga obsługi na panelu grzejnika. Służy do tego aplikacja 
Tuya Smart, którą należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym. 
Grzejnik powinien znajdować się w zasięgu sieci WiFi (2,4 GHz ) tak, aby aplikacja sama 
mogła odnaleźć urządzenie i połączyć się z nim, tym samym umożliwiając pełną, zdalną 
kontrolę grzejnika. Ponadto aplikacja Tuya Smart umożliwia zabezpieczenie grzejnika przed 
dziećmi aby nie doszło do przypadkowej zmiany temperatury lub całkowitego wyłączenia 
urządzenia. Podana aplikacja umożliwia równoczesne sterowanie dowolną liczbą grzejników 
znajdujących się w zasięgu sieci WiFi. 

 

Uwaga! 
Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż grzejnika 
oraz nóżkami. Grzejniki wyposażone w przewód zasilający z wtyczką. 

Moc 
znamionowa 

Wymiary [mm] 
Wys./szer./gł. 

Waga 
[kg] 

Typ / Nr katalogowy 

1000W 380 x 600 x 65  5.1 T19 WiFi 1000W/ 5 901 812 592 345 

1500W 380 x 760 x65  6,0 T19 WiFi 1500W / 5 901 812 592 361 

2000W 380 x 920 x 65  6,8 T19 WiFi 2000W / 5 901 812 592 385 


