Grzejniki
elektryczne
Seria 3001
Elektryczne konwektory z Norwegii
Ogrzewanie skuteczne i zdrowe

WYBÓR MODELU.
D³ugoœæ grzejników zale¿y od ich mocy,
najkrótszy grzejnik ma 484 mm,
najd³u¿szy 1743 mm. Zakres mocy od
300 Watt do 2000 Watt.
Model TLO ma wysokoœæ 18 cm,
a model TPA 35 cm.
Obydwa modele posiadaj¹ kieszeñ,
przeznaczon¹ do umieszczenia w niej
wybranego termostatu.
Zastosowanie maj¹ wszystkie modele
termostatów grzejnikowych Glamox.
Model TPVD z termostatem EV, mo¿na
stosowaæ w ³azienkach i innych
pomieszczeniach wilgotnych.
Zakres mocy 400 - 1000 Watt.
WYBÓR TERMOSTATU
W grzejnikach Glamox Heating 3001
zastosowanie maj¹ wszystkie
termostaty grzejnikowe .
Kontroluj¹ temperaturê powietrza
w pomieszczeniach z dok³adnoœci¹
do 0,3 C w 40 sekundowych
odstêpach czasu.
O

ET/ EV/ ETM
Ustawienie temperatury
pomieszczenia przy
pomocy pokrêt³a.
Czerwona lampka
indykacyjna œwieci na
czerwono gdy grzejnik
pracuje.
Termostat pracuje w
O
zakresie 5 -32 C.

DT/ DTM
Cyfrowy, dzia³aj¹cy na
dotyk z dwoma
programami obni¿ki
lub wzwy¿ki temperatury
na okres 5 i 7 dni/godzin
(np. kiedy œpimy, jesteœmy
w szkole czy pracy) z
O
dowoln¹ iloœci¹ C.
Czas oszczêdzania
wybiera siê wg.
w³asnego ¿yczenia
i potrzeb.

RFR/ RFRM
Najoszczêdniejszy na
œwiatowym rynku jest zdalnie
(bezprzewodowo sterowany przy pomocy
“pilota” RFT HARMONY)
Pozwala ustawiæ
dowoln¹ temperaturê
w dowolnym czasie i niezale¿nie w ka¿dym
pomieszczeniu.

NIEWIARYGODNA ENERGOOSZCZÊDNOŒÆ grzejników
GLAMOX HEATING to efekt po³¹czenia
elementu grzewczego o bardzo du¿ej
powierzchni grzewczej z bezszmerowymi, precyzyjnymi, mikroprocesorowymi termostatami.

GLAMOX 3001
ogrzewanie 21 - go wieku

SLA 5/24
Modu³ SLAVE
kontrolowany sygna³em
5-24 V AC lub DC
przez modu³y MASTER:
ETM, DTM, RFRM
kontrolowane s¹
sygna³em 6 V DC.

JAKOŒÆ, BEZPIECZEÑSTWO, ELEGANCJA,
To oprócz energooszczêdnoœci, podstawowe
cechy grzejników Glamox Heating serii 3001
Grzejniki GLAMOX HEATING , to panele przewiewowe
( konwektory ) , przystosowane do monta¿u naœciennego.
Zasilane s¹ pr¹dem przemiennym 230 Volt przy pomocy
sznurów z wtyczk¹ lub bezpoœrednio przez ³¹cza w puszce
monta¿owej umieszczonej z ty³u grzejnika.
Wszystkie grzejniki firmy Glamox Heating charakteryzuje
odgiêcie górnej czêœci obudowy z wylotem strumienia
ciep³ego powietrza w stronê pomieszczenia.
BEZPIECZNE
- w trosce o bezpieczeñstwo u¿ytkowników Norwegowie zadbali
o
bezpieczne i ob³e kszta³ty grzejników
bez ostrych wystaj¹cych elementów,
wyloty ciep³ego powietrza zabezpieczone kratk¹ ochronn¹,
automatyczny - termiczny wy³¹cznik
bezpieczeñstwa.
Powlekane cynkiem aluminiowe
radiatory elementu grzewczego co
zapobiega emisji do
powietrza
niebezpiecznych zwi¹zków tego
metalu.
TRWA£E
- trwa³oœæ to zas³uga producenta,
który istnieje na rynku wszystkich
kontynentów œwiata i musi dbaæ o
najwy¿sz¹ jakoœæ wyrobów.

ESTETYCZNE
-pasuj¹ do ka¿dego wnêtrza. Nierdzewna
obudowa wykonana jest ze stali galwanicznej, powleczonej bia³¹ emaqli¹
proszkow¹.
PRAKTYCZNE
- ³atwe w monta¿u i demonta¿u. Zajmuj¹
na œcianie b. ma³o miejsca. £atwe do
utrzymania w czystoœci.
KOMFORTOWE
- programowalne urz¹dzenia steruj¹ce ,
pozwala ustawiæ temperaturê w ca³ym
obiekcie przy pomocy jednego przenoœnego urz¹dzenia - pilota HARMONY.

PRAKTYCZNE

EKOLOGICZNE

Charakterystyczne
odgiêcie grzejnika od
œciany kieruje strumieñ
ogrzanego powietrza
w stronê pomieszczenia.
Redukuje w ten sposób
zabrudzenia œcian.

Nie obni¿aj¹ naturalnej
wilgotnoœci powietrza
i zapewniaj¹ w pomieszczeniach sta³¹
temperaturê. Nie pal¹
kurzu przez co pozostaj¹
bezwonne (wa¿ne dla
alergików i ludzi chorych
na astmê)

BEZPIECZNE

BEZPIECZNE

W trosce o bezpieczeñstwo u¿ytkowników
zadbano o termiczny
wy³¹cznik bezpieczeñstwa, ob³e kszta³ty
grzejników, a wyloty
ciep³ego powietrza
zabezpieczono kratk¹
ochronn¹.

PrzeŸroczysta przykrywka
jest zabezpieczeniem
ustawionego programu.
Ogranicza dostêp dziecka
do urz¹dzenia..

MASTER I SLAVE
co to takiego ?
Termostaty z funkcj¹ MASTER : ETM, DTM, RFRM,
s¹ elementami i zarz¹dzaj¹ wiêksz¹ iloœci¹ sobie
podleg³ych grzejników wyposa¿onych w urzadzenia
z funkcj¹ SLAVE.
Urz¹dzenie MASTER wysy³a sygna³ 6 V DC do modu³u
SLA 5/24 powoduj¹c za³¹czenie lub wy³¹czenie
grzejnika z termostatem typu SLAVE (SLA 5/24).

