Heat4All - Taululämmitin
Heat4All ICONIC Infrapunalämmittimet – innovatiivista lämpöä parhaimmillaan
Taloudellinen, tyylikäs ja trendikäs: Valitsemalla Heat4All infrapunapaneelilämmittimen valitset
nykyaikaisen lämmitysjärjestelmän, joka säästää energiaa. Siinä korkea laatu yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun.

Lämmitysala: jopa 30m2
(per lämmitin)

Uusinta teknologiaa edustavat infrapunapaneelilämmittimemme on valmistettu Itävallassa
korkealaatuisista ja ympäristöystävällisistä komponenteista.
Olipa valintasi sitten Classic paneelilämmitin, taululämmitin tai peililämmitin, voit olla varma siitä,
että Heat4All ICONIC lämmittimesi on energiatehokas ja edullinen lämmitin.
Heat4All ICONIC infrapunapaneelilämmittimet jakavat lämmön tasaisesti huoneeseen. Ne luovat
kotiisi mukavan ja terveellisen ilmapiirin, jossa on hyvä viihtyä.
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Heat4All Taululämmitin
Lämmittimeen painettavan kuvan voit valita laajasta kuvavalikoimastamme. Voit myös
valita kuvan taidekokoelmastamme tai painattaa lämmittimeen oman kuvasi, yrityksesi logon tai minkä tahansa sinua miellyttävän kuva-aiheen.

Kuvaus:

						















































omasta kuvasta / logosta - ilmaiseksi
kuvavalikoimastamme - ilmaiseksi
https://www.heat4all.com/fi/kuvat-infrapunapaneelit
taidekokoelmastamme - lisämaksu
http://www.artothek.de/en/
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Heat4All
Säätimet:
						
BTD3
Vaihtoehto 1:

TS10 - Heat4All pistorasiaan kytkettävä termostaatti
Helppokäyttöinen, pistorasiaan kytkettävä TS10 termostaatti
säätelee huoneen lämpötilaa, lisäksi siihen voi ohjelmoida
useita lämpöä sääteleviä ohjelmia. Erinomainen hinta / laatu
-suhde.

BT710 - Heat4All huonetermostaatti (langaton)

Vaihtoehto 2:

BT003 - Heat4All FlushMounted Switch Actuator

+

Vaihtoehto 3:

BT710 - Heat4All huonetermostaatti (langaton)

BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch
Actuator (pistotulppa-adapteri)

+

H4A langattoman termostaatin avulla voit automaattisesti säätää kotiin tai toimistoon asennettujen
Heat4All infrapunalämmittimien lämpöasetuksia. H4A huonetermostaatti on digitaalinen, langaton termostaatti, jossa on vihreä LCD taustavalo. Termostaatti on helppo asentaa, internet-yhteyttä ei tarvita.
Langattomaan termostaattiin voi yhdistää 9 vastaanotinta tai laitetta.
H4A langattoman termostaatin edut:

BT710

•
•
•
•
•
•
•

7 viikottaista ohjelmaa, 6 lämpötilan muutosta per päivä
Yksinkertainen ja helppo asennus – ilman internet -yhteyttä tai turhia johtoja
Nopea lämpötilan muutos
Tietoa toiminta-ajoista, lapsilukko, nappilukko
Päiväkohtainen ohjelmointi (ma-pe, la-su ja ma-su) mahdollista
Jäätymissuoja (3°C), varoitusääni patterin ollessa lähes tyhjä
Kantosäde 35m
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Heat4All
Säätimet:
						
Vaihtoehto 4:

BT010 - Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä
(langaton)

BT003 - Heat4All FlushMounted Switch Actuator

+

Vaihtoehto 5:

BT010 - Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä
(langaton)

BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch
Actuator (pistotulppa-adapteri)

+

Vaihtoehto 6:

HomeMatic sovellusohjelma älypuhelimelle, tabletille
ja tietokoneelle
HomeMatic –hallintajärjestelmää voi käyttää kätevästi myös
älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella HomeMatic sovellusohjelman kautta. Sen avulla voit kääntää lämmittimet
päälle tai pois päältä, muuttaa lämpöasetuksia ja tarkkailla
huonelämpötilaa mistä vain, milloin vain.

Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)
Vääntökytkimellä varustetun Heat4All huonetermostaatin avulla voit säätää huoneen lämpötilaa helposti kytkintä kääntämällä.
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