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CONVECTOARE ELECTRICE CU MONTAJ PE PERETE 
Convectoare electrice cu control electronic Seria Heateco (CN 03)

 ▶Convecţie optimă - încălzirea camerei cu până la   
25% mai rapidă*
 ▶Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C
 ▶Regulator al temperaturii electronic 10-30°C
 ▶Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute*
 ▶Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit - 
corecţie de temperatură ± 4°С
 ▶Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute
 ▶Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / oprire - asigură un 
confort optim și economisește energie
 ▶Posibilitatea instalarii in  baie** -     
Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24
 ▶Funcţie de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
 ▶Clasa II
 ▶Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, temperatură fixată: 
5°C cu opţiunea pornire / oprire
 ▶Protecţie pentru copii /funcţie de blocare
 ▶Protecţie împotrivă supraîncălzirii
 ▶Afișaj LED care afişează temperatura dorită și cea reală a 
aerului din cameră
 ▶Construcţie metalică stabilă

Picioare cu roţi care vă 
permit să utilizaţi produsul 
ca un convector de 
pardoseală.

Model TIN № Putere 
maximă

Regulator al 
temperaturii

Dimensiuni 
Îxlxl [m]

Pentru încăperi  
până la**

Suprafaţă  
încălzită**

CN 03 050 EIS W 304176   500 W Electronic 0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m²

CN 03 100 EIS W 304177 1000 W Electronic  0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m²

CN 03 150 EIS W 304178 1500 W Electronic  0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m²

CN 03 200 EIS W 304179 2000 W Electronic  0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m²

CN 03 250 EIS W 304180 2500 W Electronic  0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

CN 03 300 EIS W 304181 3000 W Electronic  0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m²

Accesorii 300871 Set de picioare cu roţi pentru seriile CN 03 EIS și EIS CLOUD W

*  în comparaţie cu produsele cu un regulator de temperatură  
bimetalic mecanic

** Pentru mai multe informaţii ⇥ vezi pagina 30-32

Programator săptămânal 24h / 7d

Încălzirea camerei cu 
până la 25% mai rapidă*

Posibilitatea instalarii in  baie** - 
Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

38% din maxim 40% 
Eficienţei energetice sezoniere**

Ani garantie

Fabricat în 
UE


