
Konwektory wentylatorowe SmartRad

Prosta instalacja i wysoka moc grzewcza

Konwektory wentylatorowe stanowią sensowną alternatywę dla
zwykłych grzejników oraz dla ogrzewania powierzchniowego.
Ciepło zostaje rozprowadzone w pomieszczeniu za pomocą
dmuchawy. W porównaniu do zwykłych konwektorów można w
ten sposób osiągnąć wysokie oddawanie ciepła już przy niskich
temperaturach dopływu.

Idealne w kombinacji z pompami ciepła

Dzięki niskim temperaturom dopływu zastosowanie
konwektorów wentylatorowych w połączeniu z
niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, jak na przykład
pompa ciepła, jest bardzo korzystne. Konwektory
wentylatorowe są także doskonałym rozwiązaniem przy
remontowaniu starego budownictwa, ponieważ wykonanie
nowego powierzchniowego systemu grzewczego jest często
bardzo kosztowne. Nowa seria SmartRad firmy Dimplex łączy
odpowiednie wzornictwo z wysokowartościową techniką.
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Konwektor wentylatorowy SRX SmartRad

✔ Integrowany elektroniczny regulator temperatury
pomieszczenia

✔ Automatyczna regulacja stopnia nawiewu w zależności od
zapotrzebowania

✔ Możliwość nastawienia maksymalnego stopnia nawiewu
oraz manualne nastawienie trybu pracy

✔ Opcyjnie dostępne różne moduły programistyczne

✔ Możliwość wyboru przyłączenia wody z prawej lub z lewej
strony

Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia /
opcjonalne moduły programistyczn

Integrowany elektroniczny termostat pozwala nastawić wybraną
temperaturę. Po osiągnięciu wybranej temperatury
pomieszczenia prędkość obrotowa dmuchawy jest
automatycznie redukowana. Za pomocą dodatkowo dostępnych
modułów programistycznych można indywidualnie nastawić np.
czasy ogrzewania i czasy obniżania temperatury.

Konwektor wentylatorowy SRX 140M

Znak zamówieniowy  SRX 080M SRX 120M SRX 140M SRX 180M
Numer towaru  359080 359090 359100 359110
Moc grzewcza 55°C/47°C¹ kW 1,0 1,6 1,8 2,4
Moc grzewcza 45°C/40°C¹ kW 0,7 1,1 1,3 1,8
Moc grzewcza 35°C/30°C¹ kW 0,36 0,56 0,63 0,89
Strumień objętości stopień wentylacji¹ m³/h 125 190 225 300
Szerokość x Wysokość x Głębokość mm 503 x 530 x 145 670 x 530 x 145 740 x 530 x 145 910 x 530 x 145

Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia / opcjonalne moduły programistyczne

Integrowany elektroniczny termostat pozwala nastawić wybraną temperaturę. Po osiągnięciu wybranej temperatury pomieszczenia
prędkość obrotowa dmuchawy jest automatycznie redukowana. Za pomocą dodatkowo dostępnych modułów programistycznych
można indywidualnie nastawić np. czasy ogrzewania i czasy obniżania temperatury.
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Zastrzegamy sobie prawo do
zmian oraz błędów
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