
ELEKTROMOS FŰTŐPANEL SOROZAT

Fűtés 
távirányítássalKorszerű elektromos fűtőpanel sorozat LED-es kijelzővel, 

távirányítóval vagy WiFi távvezérléssel, többszintű 
biztonsági rendszerrel (gyermekzárral is) és kétféle 
telepítési lehetőséggel.
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Modellek FRAME 1000 E FRAME 1500 E FRAME 2000 E FRAME 1000 E WIFI FRAME 1500 E WIFI FRAME 2000 E WIFI

Teljesítmény fokozatok kW 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Elektromos csatlakozás V~/Hz 230 ~ / 50

Fűtőelem / hőcserélő alumínium

Fűtőpanel ház acél

LED kijelző igen

Szabályozás elektronikus

Távirányító igen nem

WiFi kapcsolat nem igen

Gyermekzár igen

Feldőlés esetére védelem igen

Túlmelegedés elleni védelem igen

IP besorolás IP24

Telepítés fali / lábon álló (mobil változat)

Időzítés kikapcsolás 1-24 óra be- és kikapcsolás 1-24 óra / hét napjai

Fűthető helyiség mérete m² 5 - 15 10 - 20 15 - 25 5 - 15 10 - 20 15 - 25

Nettó tömeg kg ±8% 4,1 4,8 5,6 4,1 4,8 5,6

Szélesség (X) mm 600 760 920 600 760 920

Mélység (Y) mm 90

Magasság (Z) mm 380

Alapfelszereltség távirányító, fali függesztőkeret, 2 db görgős láb fali függesztőkeret, 2 db görgős láb 

X-Prof alumínium 
fűtőelem 
X keresztmetszetű, egy 
darabból álló alumínium 
hőcserélő, megnövelt 
hőleadó felülettel, 
és belső elektromos 
fűtőelemmel. 

Letisztult  
megjelenés
A konvekciós hőáramlás 
nyílásai a fűtőpanel 
hátulsó felén kerültek 
elhelyezésre, szemből 
közelítve azok nem 
láthatók.

Többszintű  
biztonság
Feldőlés esetére és 
túlmelegedés elleni 

védelem. IP24-es védelmi 
szint fröccsenő víz és 
12 mm-nél nagyobb 
átmérőjű mechanikai 
szennyeződés ellen. 

Egyszerűen 
szabályozható
Elektronikus 
hőmérséklet szabályozás 
16°C és 40°C között a 
LED-es kezelőfelületen, 
5°C és 40°C között a Wi-Fi 
alkalmazáson keresztül.

Elegáns  
megjelenés
Korszerű design, 
lekerekített élekkel, 
klasszikus fehér színben.

Falra szerelt változat, 
alapfelszereltségben fali 
szerelőelemekkel szállítva.

Mobil felhasználás, az 
alapfelszereltségű görgős 

lábakon.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásból, vagy nyomdai hibákból adódó eltérésekért nem vállalunk felelősséget.

Távirányító LED kijelző

X-elrendezésű fűtő elem
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