C

Ciep³o
domowe
ELEKTRYCZNE
OGRZEWANIE
KONWEKCYJNE

Decyduj¹c siê na produkty firmy Adax, decydujesz siê na bezpieczne
ogrzewacze o wysokiej jakoœci. Niska temperatura powierzchni
grzejnika œciennego Adax gwarantuje bezpieczeñstwo równie¿ dla
dzieci.
Wy³¹cznik bezpieczeñstwa wyklucza przegrzanie w przypadku
nieumyœlnego przykrycia grzejnika. Ogrzewacze Adax posiadaj¹
niepalne obudowy stalowe.

PRODUKT
NORWESKI
REGULACJA
TEMPERATURY
o
SKALA W C
WYSOKA
JAKOŒÆ

ADAX SYMPHONY

to optymalny
system kontroli dla ogrzewania domu precyzyjna kontrola i ekonomia. Sterownik
centralny RFT transmituje sygna³ radiowy do
grzejników panelowych i ogrzewania
pod³ogowego w ca³ym domu.
Sterownik centralny RFT steruje
grzejnikami wyposa¿onymi
w regulator RFR.
Mo¿liwoœæ wydzielenia
15 stref ogrzewania
i 9 stref oœwietlenia.

NOWY VP9/VL9
GRZEJNIK KONWEKCYJNY
Bardzo elegancki grzejnik dostêpny
w dwóch wersjach:
panelowy VP oraz listwowy VL.
Przystosowany do pracy
z trzema typami
elektronicznych regulatorów
temperatury ET, DT lub RFR.
Grzejnik w³¹cza siê
i wy³¹cza bezszelestnie.
P³ynna regulacja temperatury w °C.
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem.
Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹.

Adax ET - pozwoli ci ³atwo
ustawiæ najbardziej po¿¹dan¹
temperaturê. Niewielkie
wahania temperatury s¹
kontrolowane co minutê,
¿eby utrzymaæ precyzyjnie
i równomiernie zadan¹
temperaturê. Praca regulatora
jest bardzo cicha.

Adax DT - regulator pozwala na
zaprogramowanie redukcji temperatury
w nocy oraz w okresach gdy pomieszczenie nie jest u¿ytkowane.
Ciep³o i komfort wtedy, kiedy go
potrzebujemy. Wyposa¿ony w cyfrowy
wyœwietlacz.

VP10 GRZEJNIK KONWEKCYJNY
Kompaktowy grzejnik wyposa¿ony w elektromechaniczny
regulator temperatury. P³ynna regulacja w °C.
Niskotemperaturowy element grzejny zapobiega nieprzyjemnym
zapachom oraz zabrudzeniom œcian. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹.

VPS 10 GRZEJNIK
BRYZGOODPORNY
VPS10 jest bardzo kompaktowym i eleganckim grzejnikiem.
Maksymalna temperatura powierzchni grzejnika 60oC
gwarantuje bezpieczeñstwo dla dzieci. Posiada elektroniczny
o
regulator wyskalowany w C oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹.

VPS 9 GRZEJNIK
BRYZGOODPORNY
Idealny sposób ogrzewania ³azienek i wilgotnych pomieszczeñ.
Zaokr¹glone naro¿niki oraz niska max. temperatura powierzchni 60 °C
gwarantuje bezpieczeñstwo dla dzieci. Wbudowane zabezpieczenie
przed przegrzaniem. Wy³¹cznik i mechaniczny regulator temperatury.
Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹.

Adax RFR - regulator ten pozwala
zaprogramowaæ w ka¿dym pokoju
indywidualny sposób ogrzewania w ci¹gu
dnia, z oddzielnym cyklem na ka¿dy dzieñ
tygodnia. Ca³oœæ ogrzewania w
pomieszczeniach jest te¿ bardzo ³atwo
przeprogramowaæ w zale¿noœci od
potrzeb. Regulator zawiera w sobie
przekaŸnik radiowy, st¹d nie jest wymagane
¿adne dodatkowe okablowanie podczas
instalacji.

ADAX
OSZCZÊDZA
ENERGIÊ
I PIENI¥DZE
VG 5 PRZENOŒNY
GRZEJNIK
KONWEKCYJNY
Najmniejszy przenoœny
grzejnik na rynku. Cechuje
go elegancka i kompaktowa
konstrukcja. Wyj¹tkowo
ma³e promieniowanie
cieplne w dó³ zapobiega wysuszaniu oraz
przebarwianiu siê pod³ogi. Czterostopniowa regulacja
mocy oraz p³ynna zmiana temperatury przez regulator.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

