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TERMA Vivo One Grzejnik
dekoracyjno-łazienkowy z grzałką
910x400 295 [W]
Cena

730 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

TTG_VivoOne_910x400

Kod producenta

WZVON091040

Producent

Terma

Opis produktu
TERMA Vivo One Grzejnik dekoracyjno-łazienkowy z grzałką 910x400 295 [W]
Prostota i funkcjonalność
Zbudowana z płaskich rurek nowoczesna bryła grzejnika VIVO dobrze sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach.
Specjalnie zaprojektowane dla tego modelu wieszaki HAPPY zwiększają jego funkcjonalność, jednocześnie nadając całości
unikatowego spersonalizowanego charakteru.
Do wyboru wieszaki HAPPY SHARK oraz HAPPY RABBIT, który polecamy szczególnie do dziecięcych łazienek.
Wieszak można w łatwy sposób zamontować i zdemontować.
Dostępny również w powłoce galwanicznej.
Dzięki zastosowaniu wbudowanej grzałki One grzejnik dysponuje dodatkowymi funkcjonalnościami:
• 2 nastawy: suszenie i ogrzewanie
• funkcja TIMER (automatyczne wyłączenie po 2 godzinach)
• bardzo niski pobór prądu w stanie czuwania ( • zapamiętanie nastaw po zaniku napięcia zasilania (umożliwia współpracę z
zewnętrznymi timerami lub systemami inteligentnych budynków),
• aktywna ochrona grzałki w przypadku pracy na sucho,
• podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika,
• ochrona przeciwzamarzaniowa (ANTIFREEZE),
• moc grzałki od 100 do 1000W
Odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z
kołkami rozporowymi.
Grzejnik występuje także w wersji wodnej i elektrycznej.
Farba proszkowa, standardowy kolor – wszystkie kolory TERMA i specjalne w
cenie produktu.
Deklaracja zgodności z normą PN-EN 442, Atest Higieniczny.
Gwarancja 8 lat na wszystkie kolory RAL oraz specjalne

Wielkość: 910x400
Wydajność: 295 [W] 75/65/20oC Δt 20oC
/inne rozmiary na zapytanie/
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Vivo: KARTA KATALOGOWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: kolory TERMA , chrom (+ 440 zł )
Podłączenie grzejnika i grzałki: E1 , E8 , S1 , S8
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