ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοπομποί
Οι θερμοπομποί αποτελούν δημοφιλή επιλογή
για συγκεκριμένες προδιαγραφές, για ιδιοκτήτες
σπιτιών και εργολάβους που απαιτούν
αποδοτικά ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης που
εξοικονομούν χώρο και διαθέτουν στυλ. Έχοντας
σχεδιαστεί ως συμπλήρωμα στους δημοφιλείς
θερμοσυσσωρευτές και τα θερμαντικά σώματα,
οι θερμοπομποί χρησιμοποιούνται συνήθως
για τη θέρμανση χώρων όπως υπνοδωμάτια,
μπάνια, κουζίνες και άλλους χώρους, οι οποίες
χρειάζονται θέρμανση μόνο για μικρά χρονικά
διαστήματα μέσα στην ημέρα.
Αποτελούν και τρόπο εξοικονόμησης κόστους
για την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος
θέρμανσης, όταν γίνεται ανανέωση των κτιρίων
ή προσθήκη νέων δωματίων.

Πλεονεκτήματα:
• Προσαρμόσιμος θερμοστάτης μεγάλης ακρίβειας που
ανταποκρίνεται σε πολύ μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία
του δωματίου με σκοπό τη μείωση μεταβολής της
θερμοκρασίας.
• Τα μοντέλα PHT διαθέτουν Προγραμματιζόμενο
χρονοδιακόπτη 24 ωρών.
• Όλη η σειρά είναι διαθέσιμη σε λευκό χρώμα
για να ταιριάζει με τους θερμοσυσσωρευτές και τα
θερμαντικά σώματα.
• Μετατροπή θερμότητας για ταχεία θέρμανση.
• Ε ίναι κατάλληλοι για οικιακή ή εμπορική χρήση.
• Μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ μοντέλων με ή χωρίς
χρονοδιακόπτες.
• Τα μοντέλα PH και PHT είναι αδιάβροχα (IP24) και είναι
κατάλληλα για χρήση σε μπάνια και άλλους χώρους με
υγρασία.
• Ρύθμιση για προστασία κατά του παγετού.
• Διαθέτουν μπροστινή περσίδα εξαγωγής αέρα για
κατάλληλη κυκλοφορία θερμότητας.
• Το κάλυμμα κατά της σκόνης προστατεύει τα χειριστήρια
(PH και PHT).
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Θερμοπομποί (σειρές PH και PHT)
Χαρακτηριστικά :
• Επιλογή παροχής μισής θερμότητας, εκτός από τα μοντέλα
750W (PH-075 και PH-075T).
• Λειτουργία προστασίας κατά του παγετού.
• Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου ±0,5ºC.
• Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
• Διακόπτης ένδειξης κατανάλωσης.
• Ημερήσιος προγραμματιστής στα μοντέλα PHT.
• IP 24, αδιάβροχη σειρά.
• Προστατευτικό πολυανθρακικό κάλυμμα χειριστηρίων.
• Χρώμα RAL 9010.
• Διαθέτει καλώδιο ρεύματος 1,5 m.
• Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.
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Θερμοπομποί (σειρά PHM)
Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των πελατών
της, η Elnur προσφέρει και μια βασική σειρά για
όσους δεν χρειάζονται προγραμματιστή αλλά
εύκολο αναλογικό χειριστήριο.
Υπό αυτή την έννοια, η σειρά PHM
περιλαμβάνει το διακόπτη ON – OFF καθώς
και ενσωματωμένο θερμοστάτη χώρου για τον
χειροκίνητο έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας
ανά πάσα στιγμή.

Χαρακτηριστικά:
• Ισχύς από 750W ως 2000W.
• Λειτουργία προστασίας κατά του παγετού.
• Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου.
• Λειτουργία ασφαλείας διακοπής θέρμανσης.
• Διακόπτης ένδειξης κατανάλωσης.
• IP 2X.
• Χρώμα RAL 9010.
• Διαθέτει καλώδιο ρεύματος 1,5 m.
• Περιλαμβάνονται μοναδικά επίτοιχα στηρίγματα.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
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