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Elektryczne grzejniki płytowe olejowe 

Elektryczne grzejniki płytowe przeznaczone 
biurowych. Grzejniki napełnion
jakości stali.  Podstawowe zalety grzejnika 

 Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej 
powierzchni grzejnika. 

 Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko po
 Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie 

pracy). 
 Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C 

w trybie mocy zredukowanej.
 Zawieszenia ścienne w zestawie, 
 Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie 

parametrów pracy. 
 Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz umieszczony na osłonie bocznej
Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w 
trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później 
tylna. 
Grzejniki produkowane są w następu

                                             

 

        

 

  

         

       

 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane techniczne: 

1. Certyfikaty :                                  

2. Napięcie znamionowe :                

3. Moc :                                           

4. Wbudowany termostat :                      

6. Materiał obudowy  :                       
                                                                       

7. Zabezpieczenie przed zamarzaniem

8. Wypełnienie grzejnika:                              

9. Stopień ochrony                         

10. Montaż :                                           
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grzejniki płytowe olejowe o stopniu ochrony IP44

 

lektryczne grzejniki płytowe przeznaczone do ogrzewania zarówno  domów jak 
napełnione są olejem pochodzenia roślinnego. Produkowan

odstawowe zalety grzejnika to: 

Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej 
 

Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii. 
Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie 

Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C 
w trybie mocy zredukowanej. 
Zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie 

Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym. 

y wyświetlacz umieszczony na osłonie bocznej pokazuje wyraźnie 
Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w 
trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później 

następujących mocach: 500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W, 2000W

 

                          CE                                                                      

2. Napięcie znamionowe :                              230V                                                      

:                                                          500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W, 2000W

Wbudowany termostat :                             wielofunkcyjny, elektroniczny z wyświetlaczem

                    lakierem epoksydowym w kolorze białym 
                                                                       (RAL9010) 

zamarzaniem:        tak, 0,5 – 10oC 

                     olej pochodzenia roślinnego 

                                         IP44,  

                                 ścienny , uchwyty w zestawie   
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o stopniu ochrony IP44. 

zarówno  domów jak i pomieszczeń 
Produkowane z najwyższej 

Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej 

Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie 

Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C 

wraz ze śrubami do stałego montażu. 
Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie 

raźnie wszystkie nastawy. 
Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w 
trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później 

500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W, 2000W  

                                                                      

                                

50W, 1000W, 1250W, 1500W, 2000W  

wielofunkcyjny, elektroniczny z wyświetlaczem   

owym w kolorze białym                                                                     
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Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby 
wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika

Dostępne modele 

Model / TYP Moc 

TE P C 0504021230051 

TE P C 0505021230081 

TE P C 0506521230101 1000

TE P C 0508021230131 1250

TE P C 0509521230151 1500

TE P C 0512521230201 2000

 

Wymiary 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Widok z góry 
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Grzejnik płytowy olejowy IP44 

Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby 
wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika 

Dostępne modele grzejników olejowych Parada: 

Moc [W] 
Wysokość 

[mm] 
Długość [mm] 

500 500 400 

750 500 500 

1000 500 650 

1250 500 800 

1500 500 950 

2000 500 1250 
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Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby 

 

Waga [kg] 

14 

17 

22 

27 

32 

42 


