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Grzejniki radiatorowo - konwektorowe

Grzejniki Glasance łączą w sobie radiatorowy grzejnik płytowy szklany oraz 
Grzejnik wyposażony jest w dwa elementy grzejne: jeden naniesiony na szklaną taflę 
wykonaną z bezpiecznego przydymionego szkła oraz drugi w postaci aluminiowego elementu 
grzejnego AIRALU. Urządzenia w
pracą, solidną konstrukcją. Płyta frontowa grzejnika dostępna jest w 2 kolorach: 
ciemnobrązowym lub białym. 
Producent gwarantuje bezpieczeństwo
w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych

Grzejniki Glassance  wyposażone są w termostat
zabezpieczenie termiczne. Opcjonalnie posiadają możliwość zamontowania programatora 
montowanego w obudowie grzejnika.
Dostępne moce grzejników to 

 

 

 

Podstawowe dane techniczne:

 

1. Normy certyfikaty :                                    

2. Kolor:                                                         

3. Płyta frontowa                                   

4  Element grzejny                                         rurkowy z chromoniklowej stali nierdzewnej, 

                                                                       

                                                                       

4. Termostat:                                                

                                                                       

5. Montaż                                                       ścienny 

6. Stopień ochrony :                                     

7. Napięcie znamionowe :                            

8. Moc znamionowa :                                   

                                                                      

 9. Przewód zasilający:                                

10.Zabezpieczenie termiczne                       tak
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konwektorowe szklane z termostatem elektro
o stopniu ochrony IP24 

Glasance łączą w sobie radiatorowy grzejnik płytowy szklany oraz 
Grzejnik wyposażony jest w dwa elementy grzejne: jeden naniesiony na szklaną taflę 
wykonaną z bezpiecznego przydymionego szkła oraz drugi w postaci aluminiowego elementu 

Urządzenia wyróżniają eleganckim wyglądem, prostą obsługą, bezgłośną
Płyta frontowa grzejnika dostępna jest w 2 kolorach: 

 
Producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwości zastosowania 

mieszkalnych i biurowych.  

wyposażone są w termostat elektroniczny, przełącznik trybów pracy 
Opcjonalnie posiadają możliwość zamontowania programatora 

montowanego w obudowie grzejnika. 
  1000W , 1500W oraz 2000W.  

Podstawowe dane techniczne: 

1. Normy certyfikaty :                                     Deklaracja CE 

2. Kolor:                                                         ciemnobrązowy lub biały 

Płyta frontowa                                            szklana (bezpieczne szkło)                                                                        

Element grzejny                                         rurkowy z chromoniklowej stali nierdzewnej, 

                             obudowany aluminiowym radiatorem

                                                                       rezystancyjny element naniesiony na 

Termostat:                                                  elektroniczny, dokładność regulacji 0,1 

                                                                       możliwością podłączenia programatora (opcja)

Montaż                                                       ścienny – dołączony stelaż m

Stopień ochrony :                                       II klasa ochronności         IP24

Napięcie znamionowe :                              230 VAC  

8. Moc znamionowa :                                     1000, 1500, 2000W  

                                                                         

                                tak, bez wtyczki  

Zabezpieczenie termiczne                       tak                                            
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z termostatem elektronicznym 

Glasance łączą w sobie radiatorowy grzejnik płytowy szklany oraz konwektor. 
Grzejnik wyposażony jest w dwa elementy grzejne: jeden naniesiony na szklaną taflę 
wykonaną z bezpiecznego przydymionego szkła oraz drugi w postaci aluminiowego elementu 

prostą obsługą, bezgłośną 
Płyta frontowa grzejnika dostępna jest w 2 kolorach: 

użytkowania oraz możliwości zastosowania grzejników 

elektroniczny, przełącznik trybów pracy oraz 
Opcjonalnie posiadają możliwość zamontowania programatora 

                                                                       

Element grzejny                                         rurkowy z chromoniklowej stali nierdzewnej,  

obudowany aluminiowym radiatorem oraz                     

rezystancyjny element naniesiony na szkło                                                                   

elektroniczny, dokładność regulacji 0,1 o C z  

możliwością podłączenia programatora (opcja)                                                                       

dołączony stelaż montażowy 

IP24 
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Grzejniki radiatorowo - konwektorowe szklane GLASSANCE z termostatem 
elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW GLASSANCE 

 

 

 

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

 

Moc 
znamionowa 

 
Wymiary [cm] 
Wys./dł./głęb. 

 

Waga 
[kg] 

Kolor / Nazwa / Kod 

1000W 48 x 60 x 9,7  9,0 Brązowy Glassance A689883 

1500W 48 x 80,7 x 9,7  12,0 Brązowy Glassance A689885 

2000W 48 x 100 x 9,7  16,0 Brązowy Glassance A689887 

1000W 48 x 60 x 9,7  9,0 Biały Glassance A989963 

1500W 48 x 80,7 x 9,7  12,0 Biały Glassance A989965 

2000W 48 x 100 x 9,7  16,0 Biały Glassance A989967 
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Akcesoria : 
Programator Ecobox 2 montowany w obudowie grzejnika. Umożliwia programowanie 
pracy grzejnika w cyklu tygodniowym
możliwość sterowania kilkoma grzejnikami z zamontowanymi odbiornikami.
Opcja dostępna na zamówienie
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obox 2 montowany w obudowie grzejnika. Umożliwia programowanie 
pracy grzejnika w cyklu tygodniowym. Przy zastosowaniu odbiorników istnieje 
możliwość sterowania kilkoma grzejnikami z zamontowanymi odbiornikami.

pcja dostępna na zamówienie.  

 

 

 

PROGRAMATOR  
ECOBOX 2 Emiter 

ODBIORNIK
ECOBOX 2 Receiver
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obox 2 montowany w obudowie grzejnika. Umożliwia programowanie 
. Przy zastosowaniu odbiorników istnieje 

możliwość sterowania kilkoma grzejnikami z zamontowanymi odbiornikami.  

ODBIORNIK  
ECOBOX 2 Receiver 


