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Grzejnik ścienny DIMPLEX - PLX 1000 - 1 kW
Producent: Dimplex
Zastosowanie: Biuro,Dom,Firma,Hala produkcyjna,Lokale
usługowe,Magazyn,Mieszkanie,Pomieszczenia
inne,Pomieszczenia inwentarskie,Pomieszczenia
socjalne,Pracownia,Składy,Warsztat
Wysyłka / termin 24h
realizacji:
Rodzaj urządzenia: Grzejniki ścienne / panelowe
Rodzaj paliwa / Energia elektryczna
zasilanie:
Cena brutto: 442,80 PLN

Panelowe grzejniki konwektorowe ze sterowaniem termomechanicznym – seria PLX. Produkt niemieckiej marki DIMPLEX

Grzejniki panelowe serii PLX to funkcjonalne urządzenia, doskonale trafiające w potrzeby osób poszukujących stylowych i efektywnych systemów
ogrzewania elektrycznego. Dzięki szerokiej gamie modeli i zróżnicowanym opcjom sterowania, doskonale sprawdzają się funkcjonując samodzielnie oraz
jako rozszerzenie istniejącego systemu ogrzewania.
Panelowe grzejniki ścienne serii PLX to funkcjonalne urządzenia, doskonale trafiające w potrzeby osób poszukujących stylowych i efektywnych systemów
ogrzewania elektrycznego. Urządzenia te przeznaczone są do ogrzewania zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Dzięki szerokiej gamie modeli i zróżnicowanym opcjom sterowania, doskonale sprawdzają się funkcjonując samodzielnie oraz jako rozszerzenie
istniejącego systemu ogrzewania.
W celu obniżenia kosztów i zwiększenia komfortu użytkowania, wszystkie modele PLX wyposażone są w precyzyjny termostat. Pozwala on na ustawienie
żądanej temperatury, po osiągnięciu której urządzenie wyłącza się automatycznie.
Wybrane modele grzejników PLX TI wyposażone są w programatory: 24-godzinny, sterujący dobową pracą urządzenia 7-dniowy pozwalający
zaprogramować pracę grzejnika na cały tydzień.

Charakterystyka grzejników ściennych PLX:

prosty w obsłudze, precyzyjny termostat
konstrukcja kratki ułatwiająca przepływ ogrzanego powietrza
nowoczesna zaokrąglona linia
wybór spośród 14 modeli
niewielkie wymiary
automatyczne zarządzane ciepłem
komfort i oszczędność
zamykana osłona regulatora zabezpieczającego przed niepożądaną ingerencją
ustawienie mrozoochronne
łatwe, bezpieczne i szybkie mocowanie ścienne
wszystkie modele posiadają stopień ochrony IPX4
niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem
Podłączenie do sieci elektrycznej:
Urządzenie jest przygotowane do wpięcia w instalację elektryczną, dlatego nie posiada wtyczki do gniazda. Podłączenia wtyczki powinien dokonać
elektryk z uprawnieniami.

Gwarancja producenta: 3 lata.

Dane techniczne
Moc grzewcza:
Szerokość:
Wysokość:
Głębokość:
Masa:
Zasilanie
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1 kW.
618 mm.
430 mm.
115 mm.
6,2 kg.
230V / 50Hz
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