
ICON Wi-Fi
Függőleges kialakítású, alacsony fogyasztású elektromos radiátorok 
WIFI-s vezérléssel és LED háttér megvilágítással. Új ICON WI-FI az 
Ön otthonába is.

Beépített automatizált WIFI vezérlés, mert az időnk a legdrágább erőforrá-
sunk. LED háttérvilágítás, mely egyedi hangulatot biztosít otthonának. Mindösz-
szesen 45 cm szélesség. Az ICON WIFI elektromos radiátorok / fűtőpanelek 
tökéletesen ötvözik a design-t, a bútordarab szerű megjelenést, a technológiát, 
a kényelmet és a hatékony energia felhasználást. A DUAL-THERM technológia, 
mely az infravörös hősugárzást és a hagyományos konvekciós fűtési módot kom-
binálja, a távoli okos eszköz elérésnek köszönhetően egyedi kényelmet nyújt 

Önnek. Az új Radialight alkalmazás lehetővé teszi, hogy minden egyes radiá-
tort külön szabályozzon, akár heti program alapján, vagy valós idejű fogyasz-
tási adatokat ellenőrizzen. A fűtőberendezése és az otthoni routere közötti 
közvetlen WIFI kapcsolat kizárja egyéb kiegészítő összekötés szükségességét. 
Az Ön kényelmének teljes körű és pontos szabályozása, bárhol is tartózkodik a 
világban, a legegyszerűbb módon, mindössze egy gombnyomásra. Ismerje meg 
az ICON WIFI elektromos radiátorok legújabb generációját. 
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A DUAL-THERM technológia optimális hőmérsékletű környeze-
tet biztosít az infravörös hősugárzás és a természetes légáram-
lás kombinálásával. Az előállított hő gyorsan és egyenletesen 
szétárad a környezetében, míg a nagy elülső felületen keresz-
tül leadott sugárzott hő a közelében tartózkodókat kellemesen 
átmelegíti. 
Az intelligens teljesítmény szabályozás hatékonyan csökkenti 
az elektromos áram felhasználását. Ezt egészíti ki a Radia-
light alkalmazáson keresztül szabályozott ICON WIFI radiá-
tor működés, mely a fűtési időszakok távkapcsolaton keresztüli 
időzítésével és programozásával, még az Ön távolléte esetén 
is biztosítja az alacsony fogyasztást és csökkenti az üzemelte-
tési költségeket. 

Az ICON WIFI modellek önálló kezelő felülettel is rendelkeznek, melyen az össze funkció 
természetesen módosítható, beállítható, így a berendezés WIFI kapcsolat nélkül és teljes 
értékű eszközként használható. 
Az ingatlana WIFI hálózatához való csatlakozás után a Radialight alkalmazáshoz több esz-
köz is csatlakoztatható és minden egyes helység hőmérséklet értékei egymástól függetlenül 
beállíthatók, programozhatók. Ezen túl az alkalmazás lehetővé teszi az egyes helységek 
fogyasztásának az összehasonlítását is, végső soron pedig az ingatlana fűtési kiadásának 
csökkentését, optimalizálását.

Az ICON elektromos radiátor felhasználó barát kezelő felülete 
egyszerűen használható és gyorsan elsajátítható.
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Ean code 8019250936030 8019250936078 8019250936238 8019250936276 8019250936436 8019250936474 8019250936634 8019250936672
Méretek sz x m x m (cm) 45 x 95 x 10,5 45 x 95 x 10,5 45 x 110 x 10,5 45 x 110 x 10,5 45 x 150 x 10,5 45 x 150 x 10,5 45 x 180 x 10,5 45 x 180 x 10,5
Teljesítmény (230V) 750W 750W 1000W 1000W 1500W 1500W 2000W 2000W
Fűtőpanel mélység telepítés 
után (cm) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Nettó tömeg (kg) 7,9 7,9 11,2 11,2 14,8 14,8 18,2 18,2
Tápkábel hossz (cm) 100 100 100 100 100 100 100 100
Szín hófehér antracit szürke hófehér antracit szürke hófehér antracit szürke hófehér antracit szürke
LED háttérvilágítás ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fűtési, hőleadási mód

Jellemzők és műszaki adatok

Vezérlő egység

Az ICON WIFI sorozat hófehér vagy antracit szürke színben és szatén/selyem felület kialakítással rendelhető. 4 méretben és tel-
jesítményben elérhető, 750 / 1000 / 1500 / 2000 Watt teljesítményben, 5 és 30 m² közötti alapterületű helységek fűtéséhez. 
A fürdőszobai használathoz rendelhető törülköző tartó elemek külön rendelhetők, és mindegyik mérethez egyaránt párosíthatók. 
A fürdőszobai kiegészítő szett 2 db alumínium törülköző tartót és 1 db fürdőköpeny tartó akasztót tartalmaz. Ezzel a kiegészí-
tővel az ICON WIFI elegáns megjelenésű fürdőszobai törülköző szárítós radiátorként is használható. 

Megfelel az ECODESIGN szabályozásnak IP24
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