
  

      
         forma, wyższy stopień technologii, łatwa obsługa 

to tylko niektóre z zalet tego modelu. 
Idealny do tworzenia systemów grzewczych. 

konwektor elektryczny z termostatem elektronicznym

F117
model 1000 W

szczegółowy opis na stronie 17

możliwość blokady
termostatu
specjalnie ukierunkowany  
wylot powietrza
możliwość bezpośredniej
instalacji programatora
CHRONOPASS

pokrętło
termostatu

termostat 
temperatury

przełącznik
trybów pracy

obudowa
zewnętrzna

bezpiecznik 
termiczny

wylot
powietrza

sonda pomiaru  
temperatury

element grzewczy  
z dyfuzorem aluminiowym

PROSTA

oszczędź

25%
energii

2011

11
sierpnia

NEW
DESIGN
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DOSTĘPNE MOCE

OPIS PRODUKTU

opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

programator chronopass * 299 368

nóżki 50 62

OPIS PRODUKTU

SCHEMAT MONTAŻU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- tolerancja <1,5°C,
- dioda LED sygnalizująca tryb pracy,
- pokrętło regulacji temperatury KOMFORT,
- blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
-  możliwość bezpośredniej instalacji programatora 

CHRONOPASS,
   - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
• obudowa – stal wysokogatunkowa,
• czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
• stelaż naścienny (stal galwanizowana),
• kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
• zasilanie ~230V/50Hz.

•  niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem 
aluminiowym,

•   elektroniczny termostat temperatury:
-  3 zakresy temperatur pracy: 

KOMFORT, 
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C), 
ANTYZAMARZANIE 7°C,

   -  5 stopniowy przełącznik trybów pracy : 
KOMFORT,
EKO, 
ANTYZAMARZANIE,
STOP, 
PROGRAM, 

    - amplituda <0,1°C,

500W 1000W 1500W 2000W

wyjście przewodu elektrycznego

H

E

120 min.
189 min.

C

B

L

A

F117

moc 
grzejnika

(W)

wymiary 
L x H x E (mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

waga 
(kg)

długość
przewodu 

(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

500 384 x 451 x 99 121 251 158 2,9 1000 3x1,5 265 326

1000 458 x 451 x  99 195 251 158 3,2 1000 3x1,5 302 371

1500 606 x 451 x 99 343 251 158 4,4 1000 3x1,5 327 402

2000 754 x 451 x 99 491 251 158 5,2 1000 3x1,5 351 432

* pozostałe programatory z naszej oferty str. 12-15
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