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Електрически конвектори CNX-2   

са с механичен термостат и високотехнологичен нагревател RX Silence. Поддържа комфортна топлина при 
минимален разход на електрическа енергия. Пълна безопасност при непрекъсната експлоатация.Със своя 
финес и цветове в миметично бяло се добавя елегантност при неговата експлоатация. 

 

 

     Принцип на работа - Конвекция, подписана от Noirot  
 

CNX-2 е с нагревател от типа  RX Silence изработетен от 
специална високо топлоотдаваща алуминиева сплав 
дава гаранция за дълъг живот, хомогенно разпределение 
на температурата, и преди всичко напълно безшумен.  
И като завършек, формата на конвектора, излъчваща 
финес, е предадена чрез високо качествена технология.  

 
Защо да изберете този продукт? 

 
Това е стандартен конвектор, базов модел, с механичен 
термостат от високо качество. 
- Неговата специфична концепция му позволява да бъде 
изключително безшумен. 
 
Характеристики  

  
- Метален корпус с епоксидно покритие.  
- Нагревател: високотоплоотдаваща отливка RX Silence 

- Механичен термостат с точност до  1* С. 
- Бутон за включване и изключване.  
- Бутон със степени за регулиране на термостата.  
- Захранващ кабел : 2 жилен.  
- Монтаж към стената: чрез носеща планка, служеща и за 
шаблон при монтажа, към която се щраква радиатора.  
-  Автоматично възстановявяща се термична защита 
- Защита срещу водни пръски /бани/ - IP 24  
- Цвят миметично бял.  
 

 

 

 
Блок за управление 

 

 

      
 Управление  
 

Конвекторите CNX-2 имат механичен термостат, който регулира 

температурата до    1°С, което води до икономия на енергия, 
повишена надеждност на уреда и създаване на максимален 
комфорт в в помещението без скокове в температурата. 

        
       1. Управление на термостата – 12 степени 
       2. Включено - I / Изключено - 0 
      * Позиция против замръзване, поддържа + 7 ºС 
 



 

 
Гаранция  

Високото качество, изключителна надеждност и дълготрайност на продукти осигурява ресурс за използване от най-
малко 25 години. Продуктите NOIROT имат гаранция за 2 години. CNX-2 и днес остава като референция на пазара на 
конвекторите. 

 
 


