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Grzejnik konwektorowy z termostatem elektronicznym 
 CON Premium, IP24 

Grzejniki serii CON PREMIUM służą do ogrzewania pomieszczeń gospodarstw domowych 
oraz biur. Ogrzewanie odbywa się na zasadzie konwekcji powietrza. Grzejniki mogą być 
stosowane jako system dogrzania pomieszczeń lub jako podstawowy system grzejny. 
Wyróżniają się prostą obsługą, cichą pracą, solidną konstrukcją oraz nowoczesnym 
wzornictwem i przystępną ceną.  
Dzięki zastosowaniu termostatu elektronicznego z czytelnym wyświetlaczem LCD  
i programatorem tygodniowym możemy precyzyjnie utrzymywać zadaną temperaturę w 
ogrzewanym pomieszczeniu z dokładnością do 0,5oC. Dla większego komfortu urządzenie 
zostało wyposażone w funkcje „Start adaptacyjny”, „Otwartego okna”, 120 min programator 
czasowy oraz blokady panelu sterowania.  

Grzejniki konwektorowe wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza podgrzanego 
przez element grzejny ze stali nierdzewnej z radiatorem zainstalowany wewnątrz obudowy 
grzejnika. Zimne powietrze zasysane jest  w dolnej części grzejnika i po ogrzaniu wyrzucane  
w górnej części obudowy.  
Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa. 

Grzejniki dostępne są w czterech mocach : 500W, 1000W, 1500W, 2000W oraz 3000W.   
 

 
 
Podstawowe dane techniczne: 
 
1. Normy certyfikaty :                          deklaracja CE 

2. Kolor:                                              biały   

3. Obudowa:                                       blacha aluminiowa malowana                                                                                   

4. Termostat:                                      elektroniczny z wyświetlaczem LCD, zakres      

                                                                      nastaw od +5oC do +30oC [dokładność 0,5oC],    

                                                                      programator tygodniowy, timer       

5. Montaż:                                           ścienny – dołączony stelaż montażowy,    

6.Stopień ochrony :                              IP24 

7. Klasa ochrony :                                         I 

8. Napięcie znamionowe :                  230 VAC 50Hz                                                                     

9. Moc znamionowa :                         500W, 1000W ,1500W, 2000W, 3000W 

10.Wyłącznik:                                     tak   

11.Zabezpieczenie termiczne :           tak     

13.Ochrona przed zamarzaniem :                tak,  +7oC 

14.Przewód zasilający:                      tak, zakończony wtyczką dł. 1,4m                   
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Grzejnik konwektorowy CON PREMIUM z termostatem elektronicznym 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW CON PREMIUM 

  

 
Uwaga! 
Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż 
grzejnika oraz przewodem zasilającym z wtyczką. 

Moc 
znamionowa 

Wymiary [mm] 
wys./szer./gł.  

Waga 
[kg] Typ / Nr katalogowy 

500W 469 x 345 x 126 4,3 CON 5  Premium / 237830 

1000W 469 x 470 x 126  5,0 CON 10 Premium / 237831 

1500W 469 x 625 x 126  7,4 CON 15 Premium / 237832 

2000W 469 x 780 x 126  9,9 CON 20 Premium / 237833 

3000W 469  x 1090 x 126  14,8 CON 30 Premium / 237834 


