
sIRIO Design si tehnologie pentru o incalzire rapida 

Noua gamă de încălzitoare cu convecție SIRIO de la Radialight oferă 
soluția cea mai simplă, mai economică și mai avansată pentru încălzirea 
locuințelor, în timp ce va decoreaza casa cu un nou design modern.
Rezistenta din aluminiu asigură toată căldura necesară pentru a ajunge la
temperatura necesară cât mai repede posibil. In combinație cu 
termostatul electronic integrat, SIRIO este capabil să mențină nivelul de 
confort dorit, cu o precizie absolută și de lungă durată.

Programare săptămânală, detectare fereastră deschisă și afișare led: 
totul este proiectat pentru a obține o creștere rapidă a temperaturii cu 
o maximă economisire a energiei.
Convectoarele SIRIO sunt ușoare și rapid de instalat, datorită kitului 
complet care vine cu fiecare produs. În mai puțin de 15 minute puteți 
beneficia de o ambianță caldă oferită de SIRIO.

R otil p ent ru mobilitate (optional)



SIRIO vă va încălzi casa prin convecție naturală - aerul rece trece prin grila 
inferioară, este încălzit de rezistența de aluminiu și iese prin grila de sus, 
încălzind perfect mediul înconjurător, în condiții de siguranță și fără 
zgomot, deoarece nu există părți mecanice în mișcare.
Termostatul electronic oferă o gestionare inteligentă a căldurii, reducând 
automat consumul atunci când temperatura atinge nivelul necesar.

Experiență intuitivă cu noua interfață SIRIO
1 Ecran LCD- 2 Setari de mod- 3 Setari de functii- 4 Sageti sus/jos- 5 Stand-by

SIRIO este echipat cu un termostat digital reglabil, care permite controlul 
temperaturii în încăpere, cu o precizie de 0,2°C. Alegeți din 5 moduri de 
încălzire: Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco -3,5°C și Anti-îngheț.
Programarea săptămânală a temperaturii camerei și perioada de încălzire + 
funcția de detectare a ferestrei deschise vă permite să adaptați timpul de lucru 
al SIRIO la viața de zi cu zi și, de asemenea, să economisiți energie.
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Gama SIRIO este disponibila cu 4 modele diferite – de la 500W, 
1000W, 1500W, la 2000W – a căror dimensiune și putere sunt 
proiectate să răspundă nevoilor fiecărei case

Model SIRIO 5 SIRIO 10 SIRIO 15 SIRIO 20
Cod EAN 8019250199022 8019250199039 8019250199046 8019250199053

Dimensiuni in 
cm.(W x H x D)

45 x 42 x 
10,2

65 x 42 x 
10,2

85 x 42 x 
10,2

105 x 42 x 
10,2

Putere la 230V 500W 1000W 1500W 2000W

Grosime totala
dupa instalare 
(cm)

11 11 11 11

Termostat electronic •

Greutate neta (Kg) 3,90 5,65 7,15 8,60

Culoare ALB

Roțile sunt vândute separat. SIRIO are înălțime cu roți de 50 cm si adâncime de 28,2 cm.

Date tehnice

IP24

4

5

Mod de incalzire

Caracteristici

Controlul electronic 

• Convector electric subțire și elegant, cu o grosime de numai 10,2 
cm, care asigură o încălzire rapidă și uniformă a spațiului

• Ecran LCD iluminat

• Silentios - nu are incluse părți mecanice în mișcare (ventilator sau motor)

• Tehnologie de economisire a energiei cu optimizarea consumului

• Programare săptămânală, detectare fereastră deschisă și funcție de blocare

• Instalare simplă și rapidă utilizând kitul de montare încorporat și 
costuri zero de întreținere

• Roțile sunt furnizate opțional pentru a face convectorul portabil 

• Protecție IP24 împotriva apei pulverizate, ideal pentru instalarea 
în spații cu umezeala

• ECO	DESIGN	Compliant ECO
Design

Compliant




