
KLIMA Wi-Fi
Alacsony energia fogyasztású és elegáns megjelenésű 
csúcstechnológiájú elektromos radiátor WIFI vezérléssel

Új KLIMA WIFI, távkapcsolati vezérlésre is alkalmas elektromos radiátor, mely 
a hatékony energiafelhasználás, az olasz design tervezés és magas szintű fel-
használói kényelem ötvözete.
Az exkluzív DUAL-THERM kettős hőleadási móddal rendelkező elektromos ra-
diátorok, az infravörös hősugárzást és a természetes légáramlás elvén működő 
fűtési módot egyesítik.
A Radialight alkalmazást egyszerűen telepítheti az okos-telefonjára, és az in-
gatlana összes radiátorát csatlakoztatva, egymástól függetlenül is beállíthatja, 

programozhatja azokat, vagy nyomon követheti az egyes eszközök elektromos 
áram fogyasztását. 
A fűtőberendezése és az otthoni routere közötti közvetlen WIFI kapcsolat ki-
zárja egyéb kiegészítő összekötés szükségességét. Az alkalmazásban megtett 
módosításokra azonnal reagál a radiátor vezérlése. 
Az Ön kényelmének teljes körű és pontos szabályozása, bárhol is tartózkodjék 
éppen, a legegyszerűbb módon, mindössze egy gombnyomásra. Ismerje meg a 
KLIMA WIFI elektromos radiátorok legújabb generációját. 
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Radialight  
alkalmazás  
letölthető:



A KLIMA WIFI modellek önálló kezelő felülettel is rendelkeznek, melyen az ösz-
szes funkció természetesen módosítható, beállítható, így a berendezés WIFI 
kapcsolat nélkül és teljes értékű eszközként használható. 
Az ingatlana WIFI hálózatához való csatlakozás után a Radialight alkalmazás-
hoz több KLIMA radiátor is csatlakoztatható és minden egyes helység hőmér-
séklet értékei egymástól függetlenül is beállíthatók, programozhatók. Ezen túl 
az alkalmazás lehetővé teszi az egyes helységek fogyasztásának az összeha-
sonlítását is, ezen keresztül pedig az ingatlan fűtési kiadásának csökkentését, 
optimalizálását.

• Beépített kijelzővel, felhasználóbarát kezelőfelülettel szerelt vezérlés
• WIFI kapcsolatra alkalmas vezérlés, ingyenesen használható Radialight alkalma-

zás
• Energia felhasználásra optimalizált technológia
• DUAL-THERM technológia: konvekciós és infravörös hősugárzás egyben
• Pontosan szabályozható elektronikus termosztát (+/- 0,2°C)
• OPTICONTROL jelenlét érzékelő és vezérlési mód
• Három gyárilag előre beprogramozott heti működési mód (otthon, iroda, nyaraló)
• Beépített ellenőrző funkció, mely lehetővé teszi az energia felhasználási adatok 

folyamatos nyomon követését
• Nyitott ablak funkció
• Egyszerű és gyors telepítés, fali felszerelő kerettel, karbantartás mentes haszná-

lat
• IP24 védelem, mely lehetővé teszi a nedves helységekbe, pl. fürdőszobába való 

telepítést is
• Teljesíti az ECODESIGN szabályozás elvárásait

A KLIMA WIFI elektromos radiátor négyféle méretben és teljesítményben ren-
delhető.

Teljesíti az ECODESIGN előírásait IP24

KLIMA 7 
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Ean Code 8019250239025 8019250239032 8019250239049 8019250239056

Méretek sz x m x m 
(cm)

67,5 x 50,4 
x 9 79 x 50,4 x 9 101 x 50,4 

x 9
123 x 50,4 

x 9

Teljesítmény (230V) 750W 1000W 1500W 2000W
Mélység telepítés 
után (cm) 12 12 12 12

Digitális kijelző és 
WIFI vezérlés 

Opticontrol érzékelő 

Nettó tömeg (kg) 6,8 7,7 9,8 11,6

Szín fehér

A DUAL-THERM technológia optimá-
lis hőmérsékletű környezetet biztosít az 
infravörös hősugárzás és a természetes 
légáramlás kombinálásával. Az előállított 
hő gyorsan és egyenletesen szétárad a 
környezetében, míg a széles elülső felületen keresztül leadott sugárzott hő a 
közelében tartózkodókat kellemesen átmelegíti. Kialakításának köszönhetően 
nem csak gyors felfűtést, de a hagyományos elektromos konvektorokhoz képest 
időben is elnyújtott meleg érzetet biztosít.
Az intelligens teljesítmény szabályozás hatékonyan csökkenti az elektromos 
áram felhasználását. Ezt egészíti ki a Radialight alkalmazáson keresztül szabá-
lyozott KLIMA WIFI radiátor működés, mely a fűtési időszakok távkapcsolaton 
keresztüli időzítésével és programozásával, még az Ön távolléte esetén is bizto-
sítja az alacsony fogyasztást és csökkenti az üzemeltetési költségeket. 

Hőleadási, fűtési mód

Jellemzők Műszaki adatok

Vezérlő egységKLIMA
S m A R T WI-FI


