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Ciepło
domowe
ELEKTRYCZNE
OGRZEWANIE
KONWEKCYJNE

Decydując się na produkty firmy Adax, decydujesz się na bezpieczne
ogrzewacze o wysokiej jakości. Niska temperatura powierzchni
grzejnika ściennego Adax gwarantuje bezpieczeństwo również dla
dzieci.
Wyłącznik bezpieczeństwa wyklucza przegrzanie w przypadku
nieumyślnego przykrycia grzejnika. Ogrzewacze Adax posiadają
niepalne obudowy stalowe.

PRODUKT
NORWESKI
REGULACJA
TEMPERATURY
SKALA W oC
WYSOKA
JAKOŚĆ

ADAX SYMPHONY to optymalny system kontroli dla ogrzewania domu - precyzyjna
kontrola i ekonomia. Sterownik centralny RFT
transmituje sygnał radiowy do grzejników
panelowych i ogrzewania podłogowego w całym domu.
Sterownik centralny RFT steruje
grzejnikami wypos ażonymi
w regulator RFR.
Możliwość wydzielenia
15 stref ogrzewania
i 9 stref oświetlenia.

NOWY VP9/VL9
GRZEJNIK KONWEKCYJNY
Bardzo elegancki grzejnik dostępny
w dwóch wersjach:
panelowy VP oraz listwowy VL.
Przystosowany do pracy
z trzema typami
elektronicznych regulatorów
temperatury ET, DT lub RFR.
Grzejnik włącza się
i wyłącza bezszelestnie.
Płynna regulacja temperatury w °C.
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem.
Przewód zasilający z wtyczką.

Adax DT - regulator pozwala na
zaprogramowanie redukcji temperatury w nocy oraz w okresach gdy
pomieszczenie nie jest użytkowane.
Ciepło i komfort wtedy, kiedy go
potrzebujemy. Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz.

VP10 GRZEJNIK KONWEKCYJNY
Kompaktowy grzejnik wyposażony w elektromechaniczny
regulator temperatury. Płynna regulacja w °C.
Niskotemperaturowy element grzejny zapobiega nieprzyjemnym
zapachom oraz zabrudzeniom ścian. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Przewód zasilający z wtyczką.

ADAX
OSZCZĘDZA
ENERGIĘ
I PIENIĄDZE

VPS 10 GRZEJNIK
BRYZGOODPORNY

VPS 9 GRZEJNIK
BRYZGOODPORNY
Idealny sposób ogrzewania łazienek i wilgotnych pomieszczeń.
Zaokrąglone narożniki oraz niska max. temperatura powierzchni
60°C gwarantuje bezpieczeństwo dla dzieci. Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyłącznik i mechaniczny
regulator temperatury. Przewód zasilający z wtyczką.

SIEĆ DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW

NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !
ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4, 05-850 Ożarów Maz.
telefon 22 843 32 82, fax 22 843 47 52
e-mail: info@elektra.pl www.elektra.pl

VG 5 PRZENOŚNY
GRZEJNIK
KONWEKCYJNY
Najmniejszy przenośny
grzejnik na rynku. Cechuje
go elegancka i kompaktowa
konstrukcja. Wyjątkowo
małe promieniowanie
cieplne w dół zapobiega wysuszaniu oraz
przebarwianiu się podłogi. Czterostopniowa regulacja
mocy oraz płynna zmiana temperatury przez regulator.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

PRZEDSTAWICIEL
R E G I O N A L N Y

VPS10 jest bardzo kompaktowym i eleganckim grzejnikiem.
Maksymalna temperatura powierzchni grzejnika 60 oC
gwarantuje bezpieczeństwo dla dzieci. Posiada elektroniczny
regulator wyskalowany w oC oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przewód zasilający z wtyczką.
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Adax ET - pozwoli ci
łatwo ustawić najbardziej
pożądaną temperaturę.
Niewielkie wahania temperatury są kontrolowane co
minutę, żeby utrzymać
precyzyjnie i równomiernie
zadaną temperaturę. Praca
regulatora jest bardzo
cicha.

Adax RFR - regulator ten pozwala
zaprogramować w każdym pokoju
indywidualny sposób ogrzewania w
ciągu dnia, z oddzielnym cyklem na
każdy dzień tygodnia. Całość
ogrzewania w pomieszczeniach jest też
bardzo łatwo przeprogramować w
zależności od potrzeb. Regulator
zawiera w sobie przekaźnik radiowy,
stąd nie jest wymagane żadne
dodatkowe okablowanie podczas
instalacji.

