
Noirot
Mono-bain 2

Лира за отопление и сушене на кърпи по технология без флуид,
програмируема

В банята комфортът превъзхожда...

До 3 пъти по-бързо покачване на температурата
в банята в сравнение с лирите, работещи с флуид .

Дигитално управление с възможност за
програмиране

Изписва се часът или температурата

Прецизно регулиране

Нагреватели независими един от друг...
За да не се възпрепятства отоплението,
когато част от релсите са покрити с кърпи.

Блок за програмиране с LCD екран
1 Екран светещ.

2 Бутон Отсъствие / Присъствие (éco/confort).

3 Бутон за програмиране.

4 Режим „Тurbo“ - скоростно затопляне за период от време.

5 Избор за изписване на дисплея: Часовник / желана t0C

6 Регулатор мултифункционален.

7 Светлинен индикатор за замърсен филтър. ...

Oтоплителна, вентилационна и климатична техника
1303 София, пл. Възраждане, бул. Ал. Стамболийски 57, тел 02 988 01 19,
02 988 07 19, 02 986 54 98, e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg
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Представяне
• Тяло от алуминий, с епоксиполиестерно
покритие
• За моделите с вентилатор- вентилаторен
блок от стомана
• Филтър за прах почистваем, светлинен
индикатор за замърсеност.
• Окомплектована с 2 бр. закачалки.
• Цвят блестящо бял. (AJ)

Нагревателен елемент
• Високо топлоотдаваща алуминиева сплав.
• Автоматични термични защити независими
за всяка отделна група релси, както и за
вентилатора.

Монтаж
• Чрез усилени монтажни планки, шаблон
• Захранващ три-жилен кабел- фаза + нула +
управляващ, долу в дясно до ОN/OFF ключа.

Регулиране
• Прецизно цифрово електронно регулиране
на температурата с точност 1/10 от градуса.
• Програмируема чрез управляващ кабел с 6
команди (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C,
Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• Биполярен прекъсвач долу, отстрани на
лирата.

За още повече икономия на енергия

Програмиране чрез блока за управление

Блокировка на управлението
Позволява да блокирате достъпа до
настройка на лирата за да предотвратите
всякакви ненавременни промени.

“TURBO” – еко режим съвместим с режим
„Регулиране  и “Turbo” :
- когато в банята няма човек, температурата
се регулира - намалява
- когато в банята има човек – лирата минава
в режим “turbo”.

..и за повече чистота
Филтър – със светлинен индикатор за замърсеност - изважда се и се почиства с вода
Размери и мощност

Модел Мощност
обща

W

Мощност
лъчиста

W

Мощност
вентил.

W

Височ.
mm

Ширина
mm

Дълб.
mm

Тегло
kg

K126-1 300 300 - 902 400 101 9.0

K126-2 400 400 - 1170 400 101 11.5

K127-3 1100 300 800 915 400 113 11.5

K127-4 1200 400 800 1183 400 113 14.0

K116-1 480 480 - 1170 450 103 11.5

K116-2 600 600 - 1485 450 103 14.0

K117-4 1280 480 800 1183 450 115 14.5

K117-5 1400 600 800 1498 450 115 17.0

K106.1 600 600 - 1170 550 111 14.2

K106.2 750 750 - 1458 550 111 16.5

K106.3 900 900 - 1800 550 111 18.8

K106.5 1600 600 1000 1183 550 123 16.9

K106.6 1750 750 1000 1498 550 123 18.9

K106.7 1900 900 1000 1813 550 123 21.2
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