
Monterey 
 
Korzystające z  tych samych zaawansowanych funkcji sterowania i zarządzania energią co seria EPX, 
promienniki Monterey marki Dimplex charakteryzują się wyglądem bardziej zbliżonym do tradycyjnych 
grzejników ale z nowoczesnymi elementami. Delikatne, pionowe kontury subtelnie podkreślają prosty kształt a 
wykooczenie w białym kolorze dodaje im współczesnego, minimalistycznego charakteru.  
Grzejniki Monterey marki Dimplex standardowo wyposażone są w zaawansowany system sterowania 
termostatycznego działającego  z imponującą dokładnością do +/-0,3 ºC. Dodatkowe funkcje kontrolne 
zapewniają wymienne kasety sterujące, które wystarczy wsunąd w kieszeo znajdującą się w tylnej części 
grzejnika. 
 Alternatywnie, istnieje możliwośd sterowania centralnego przy użyciu 4-sterfowego przewodowego sterownika 
ściennego. Bez względu na wymagany poziom kontroli jest nowa seria grzejników Monterey marki Dimplex 
stanowi łatwy do zainstalowania, zaawansowany system grzewczy, praktycznie nie wymagający konserwacji . 
 
Funkcje oszczędzania energii: 
• Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia +/-0,3 ºC 
• Opcjonalne dodatkowe moduły sterujące: 

o 24 godzin zegar cyfrowy 
o Jednostrefowy programator cyfrowy 
o Regulator czasowy z odliczaniem wstecznym 

• Możliwośd sterowania systemem grzejników za pomocą 4-strefowego sterownika ściennego 
 
Pozostałe funkcje 
• Nowoczesny design 
• Praktycznie bezgłośna praca 
• Bryzgoszczelny (IPX4) mogą byd stosowane w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności 
 
Specyfikacja techniczna: 
• Termostat elektroniczny 
• Grzałka niskotemperaturowa z radiatorem nie powodująca przepalania kurzu 
• Kolor biały – obudowa malowana proszkowo z elementami z żaroodpornego tworzywa PBT 
• Stelaż do montażu ściennego 
• 4-żyłowy przewód zasilający dł. 1 m 

 

 
 



Girona 
 
Połączenie wiedzy technicznej firmy Dimplex z wysmakowanym wzornictwem zaowocowało powstaniem serii 
efektownych szklanych grzejników panelowych Girona.  
Grzejniki Girona cechuje nowoczesna elegancja szklanego panelu, która w połączeniu z wysoką wydajnością 
wyróżniają nowe grzejniki i sprawia, że doskonale współgrają z modnymi, nowoczesnymi wnętrzami.   
Grzejniki o zakresie mocy 0,5-2,0 kW dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym lub białym. 
Seria Girona definiuje nowy poziom w technice grzewczej, zachwycając zarówno projektantów jak i 
użytkowników koocowych.  
Precyzyjne sterowanie pracą grzejnik jest możliwe dzięki wbudowanemu czułemu termostatowi 
elektronicznemu pozwalającemu na  regulację temperatury w pomieszczeniu z dokładnością do +/-0,3 º C – 
dzięki czemu poziom komfortu cieplnego łatwo można utrzymad przy maksymalnej efektywności 
energetycznej. Dodatkową zaletą grzejników serii Girona są opcjonalne wymienne programatory zapewniające 
wysoki poziom zarządzania energią.  
 
Funkcje oszczędzania energii: 
• Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia +/-0,3 ºC 
• Opcjonalne dodatkowe moduły sterujące: 

o 24 godzin zegar cyfrowy 
o Jednostrefowy programator cyfrowy 
o Regulator czasowy z odliczaniem wstecznym 

• Możliwośd sterowania systemem grzejników za pomocą 4-strefowego sterownika ściennego 
 
Pozostałe funkcje: 
• Nowoczesny design 
• Praktycznie bezgłośna praca 
• Bryzgoszczelny (IPX4) mogą byd stosowane w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności 
 
Specyfikacja techniczna: 
• Termostat elektroniczny 
• Grzałka niskotemperaturowa z radiatorem nie powodująca przepalania kurzu 
• Kolor biały – obudowa malowana proszkowo z elementami z żaroodpornego tworzywa PBT 
• Stelaż do montażu ściennego 
• 4-żyłowy przewód zasilający dł. 1 m 
 

 



 
 

 
 
 
 
Typy grzejników z cenami: 
 

Model Opis - Grzejniki panelowe Moc (kW) 
Cena detaliczna 

netto PLN 

GFP075 B Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Czarny 0,75 560,00 

GFP100 B Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Czarny 1,00 600,00 

GFP150 B Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Czarny 1,50 620,00 

GFP200 B Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Czarny 2,00 670,00 

GFP050 W Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Biały 0,50 600,00 

GFP075 W Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Biały 0,75 610,00 

GFP100 W Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Biały 1,00 660,00 

GFP150 W Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Biały 1,50 680,00 

GFP200 W Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Girona - Biały 2,00 820,00 

MFP050 Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Monterey 0,50 495,00 

MFP100 Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Monterey 1,00 550,00 

MFP150  Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Monterey 1,50 570,00 

MFP200 Instalowany elektroniczny grzejnik panelowy Monterey 2,00 615,00 
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