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Grzejniki konwektorow

Grzejniki konwektorowe są najbardziej rozpowszechnionym syste
pomieszczeń.  Wyróżniają się prostą obsługą, bezgłośną pracą, 
i przystępną ceną.  
Producent gwarantuje bezpieczeństwo
w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych

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
obudowy.  

Zjawisko to nazywane też konwekcją zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w 
Grzejniki  konwektorowe wyposażone są w termostat
zabezpieczenie termiczne, przewód zasilający z wtyczka oraz s
Dostępne moce grzejników to 

 

 

 

Podstawowe dane techniczne:

 

1. Normy certyfikaty :                                    

2. Kolor:                                                         

3. Odporność na  wysokie temperatury         lakier epo

                                                                       

4  Element grzejny                                       

                                                                       

4. Termostat:                                                 

 

5.Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

6. Montaż                                                      

7. Stopień ochrony :                                     

8. Napięcie znamionowe :                            

9. Moc znamionowa :                                   

10. Przewód zasilający:                                

11.Wytrzymałość mechaniczna              
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konwektorowe BASIC PRO z termostatem elekt
o stopniu ochrony IP24 

ajbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania 
pomieszczeń.  Wyróżniają się prostą obsługą, bezgłośną pracą, solidną konstrukcją

Producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwości zastosowania 
mieszkalnych i biurowych.  

Grzejniki konwektorowe wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza podgrzanego 
z radiatorem zainstalowany wewnątrz obudowy grzejnika. Zimne 

w dolnej części grzejnika i po ogrzaniu  wyrzucane w górnej 

Zjawisko to nazywane też konwekcją zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w 
konwektorowe wyposażone są w termostat elektroniczny z programatorem

, przewód zasilający z wtyczka oraz stelaż montażowy
  od 500W do 2500W.  

Podstawowe dane techniczne: 

1. Normy certyfikaty :                                    Deklaracja CE, zgodność   z dyrektywą ERP 2018

2. Kolor:                                                         biały 

Odporność na  wysokie temperatury         lakier epoksydowy utwardzany przez  

                              polimeryzację            

Element grzejny                                         element grzejny Airalu ® Aluminiowy, absolutnie 

                                                                       cichy, o  konstrukcji, która wzmacnia emisyjność

Termostat:                                                  elektroniczny z programatorem tygodniowym

5.Zabezpieczenie przed przegrzaniem          tak , automatyczne                                            

Montaż                                                       ścienny – dołączony stelaż montażowy

Stopień ochrony :                                                II klasa ochronności ,   IP24

. Napięcie znamionowe :                              230 VAC  

. Moc znamionowa :                                     500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500W

                                tak, zakończony wtyczką dł. 1,5m

.Wytrzymałość mechaniczna                     IK 08                                            
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z termostatem elektronicznym 

mem ogrzewania 
ą konstrukcją 

użytkowania oraz możliwości zastosowania grzejników 

Grzejniki konwektorowe wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza podgrzanego 
z radiatorem zainstalowany wewnątrz obudowy grzejnika. Zimne 

wyrzucane w górnej części 

Zjawisko to nazywane też konwekcją zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. 
elektroniczny z programatorem  oraz 

telaż montażowy.  

z dyrektywą ERP 2018                                                            

ydowy utwardzany przez   

Aluminiowy, absolutnie               

konstrukcji, która wzmacnia emisyjność 

elektroniczny z programatorem tygodniowym   

                                                  

dołączony stelaż montażowy 

IP24 

2500W 

dł. 1,5m 
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Grzejniki konwektorow

DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW 

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

Moc 
znamionowa 

 
Wymiary

szer./wys
 

500W 34 x 44 x 

750W 34 x 44 x 10,4

1000W 42 x 44 x 10,4

1500W 58 x 44 x 10,4

2000W 74 x 44 x 10,4

2500W 90 x 44 x 10,4
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konwektorowe BASIC PRO z termostatem elektro

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW BASIC PRO

 

Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż 
grzejnika. Grzejniki wyposażone w przewód zasilający dł.1,5m z wtycz

Wymiary [cm] 
wys./głęb. 

Waga 
[kg] 

Nazwa /

x 10,4  2,8 Basic PRO

34 x 44 x 10,4 2,8 Basic PRO 

42 x 44 x 10,4 3,4 Basic PRO 

58 x 44 x 10,4 3,8 Basic PRO 

74 x 44 x 10,4 5,0 Basic PRO 

90 x 44 x 10,4 7,0 Basic PRO 
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z termostatem elektronicznym 

PRO 

Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż 
z wtyczką. 

Nazwa /KOD 

PRO A693871 

RO A693872 

RO A693873 

RO A693875 

RO A693877 

RO A693878 


