
SIRIO Modern, letisztult megjelenés és korszerű műszaki megoldások, 
gyors és programozott fűtés. SIRIO elektromos konvektorok.

Görgőkkel szerelt támasztóláb (rendelhető)

A Radialight új SIRIO elektromos konvektor sorozata az egyik legegyszerűbb, 
korszerű és gazdaságos megoldás otthona fűtéséhez, mely konvektorok modern 
megjelenésükkel ékesítik is lakókörnyezetét.
A beépített alumínium fűtőelem és hőcserélő gyors felfűtést garantál. A konvek-
tor felső részébe épített termosztátnak köszönhetően a SIRIO konvektor az Ön 
igényeinek megfelelő hőmérsékletet biztosítja.
Heti programozhatóság, nyitott ablak érzékelés és LED kijelző: mind olyan meg-

oldások, melyek a helység levegőjének gyors hőmérséklet emelését és mindez-
zel együtt az optimális energia felhasználást teszik lehetővé. 
A SIRIO elektromos konvektorok könnyű, de tartós anyagokból készülnek és 
egyszerűen telepíthetők, hiszen a fali felszereléshez szükséges minden kiegészí-
tőt a konvektorral együtt szállítjuk Önnek. Kevesebb mint 15 perc alatt élvez-
heti a kellemes meleget, szakember vagy különösebb építési és villanyszerelési 
munkavégzés nélkül.



A SIRIO konvektorok a természetes konvekciós hőáramláson alapuló légmoz-
gással melegítik fel otthonát - az alacsonyabb hőmérsékletű levegő az alsó 
rácson keresztül beáramlik a konvektor testbe, az alumínium hőcserélők felme-
legítik, majd a meleg levegő távozik a felső rácson keresztül, és egyenletesen 
felfűti az otthonát. Teszi mindezt teljesen biztonságosan, hangtalanul, bármilyen 
beépített mozgó alkatrészek nélkül. 
Az elektronikus termosztát intelligens fűtési szabályozást biztosít, és automatiku-
san csökkenti a fogyasztást a beállított hőmérséklet elérése után.

1 LCD kijelző | 2 Üzemmód beállítás | 3 Funkciók beállítása | 4 Fel/Le lépés a me-
nüben | 5 Bekapcsolás

A SIRIO digitális termosztátja lehetővé teszi a 0,2°C fokos pontosságú szobahőmér-
séklet szabályozást. Összesen 5 fűtési mód áll az Ön rendelkezésére: Comfort, Com-
fort -1°C, Comfort -2°C, ECO -3,5°C és fagyvédelem. A fűtési hőmérséklet napi/
heti programozhatósága, a nyitott ablak vagy ajtó érzékelő, illetve az ez alapján 
aktiválódó funkció összehangolja az elektromos konvektora működését a mindennapi 
élete ritmusával és támogatja az energiafelhasználásának a minimalizálását.

Egyszerűen használható az új SIRIO kezelő felülete

A SIRIO sorozat 4 teljesítményben érhető el - 500 / 1000 / 1500 / 2000 Watt - a 
konvektor méretek és teljesítmények jól igazodnak a lakó vagy irodai ingatlanok 
környezetébe

Görgős láb külön értékesített. SIRIO magassága 
görgős lábakkal 50 cm, mélység 28,2 cm.

Műszaki adatok
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Fűtési, hőleadási mód

Jellemzők

Vezérlő egység

• Elektromos konvektor karcsú és stílusos kialakításban - mindössze 10,2 cm a kon-
vektor vastagsága, egyenletes és gyors felfűtést biztosít

• LCD kijelzővel szerelt kezelőfelület megvilágított háttérrel
• Hangtalan működés - forgó és mozgó alkatrész (ventilátor vagy motor) nélküli 

kialakítás 
• Energia takarékos technológia, optimalizált fogyasztással
• Heti programozhatóság, nyitott ablak érzékelő, és gyermekzár funkció
• Egyszerű és gyors telepítés, fali felszerelő kerettel 
• Karbantartás mentes használat
• A görgős lábak rendelhető kiegészítők, melyek hordozhatóvá teszik a fali kon-

vektort
• IP24 védelem, mely biztosítja a nedves helységekbe, pl. fürdőszobába való 

telepítést is
• Teljesíti a Lot 20 ERP ECO DESIGN szabályozás elvárásait

SIRIO 5 SIRIO 10 SIRIO 15 SIRIO 20
Ean code 8019250199022 8019250199039 8019250199046 8019250199053

Méretek sz x m x m (cm) 45 x 42 x 10,2 65 x 42 x 10,2 85 x 42 x 10,2 105 x 42 x 10,2
Teljesítmény (230V) 500W 1000W 1500W 2000W

Konvektor mélység 
telepítés után (cm) 11 11 11 11

Elektronikus termosztát 

Nettó tömeg (kg) 3,90 5,65 7,15 8,60
Szín White


