KRAKOWSKI
PRODUCENT

ELEKTRYCZNYCH
OGRZEWACZY OLEJOWYCH

Jesteśmy polskim producentem elektrycznych ogrzewaczy olejowych z siedzibą
w Krakowie. Nasza firma istnieje od ponad 30 lat na rynku elektrotechnicznym.
W procesie produkcji naszych wyrobów duży nacisk kładziemy na przyjazne oddziaływanie
na środowisko naturalne.
Do produkcji wykorzystujemy materiały dostarczone przez
sprawdzonych, wieloletnich dostawców: wysokiej jakości materiały hutnicze oraz elementy elektrotechniczne renomowanych
europejskich firm. Jakość produktów jest naszym największym
priorytetem a surowa kontrola jakości stosowana jest na każdym
etapie procesu produkcji. Zdobyta wiedza i praktyka a także długoletnia współpraca oraz poznanie potrzeb klientów pozwoliły
nam stworzyć dobry polski produkt.

Wysoką jakość naszych produktów potwierdza uznanie i satysfakcja klientów rynku skandynawskiego, gdzie od kilkudziesięciu lat
z powodzeniem eksportujemy elektryczne ogrzewacze olejowe.
Nasza firma także na polskim rynku wypracowała sobie opinie
dobrej marki, z roku na rok zdobywamy nowych klientów i ich
uznanie, ciągle podnosząc jakość swoich produktów. Na nasze
wyroby udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Klientom służymy
wieloletnim doświadczeniem oraz fachową pomocą.

Przyjazne dla alergików

Posiadają zabezpieczenia przed przegrzaniem

Produkowane ze stali

Prosta instalacja

Cicha bezwonna praca

Gwarancja 24 miesiące

Montaż na ścianie lub na podłodze

Napełnione olejem grzewczym

Energooszczędne

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ OLEJOWY
ZE STEROWNIKIEM CYFROWYM

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ OLEJOWY
ZE STEROWNIKIEM ANALOGOWYM

Płaski, lekki, w śnieżnobiałym kolorze grzejnik eletryczny, wypełniony wysokiej jakości olejem mineralnym. Idealnie nadaje sie do ogrzewania mieszkań, biur, szpitali, żłobków, przedszkoli, pensjonatów, domków letniskowych oraz innych pomieszczeń, gdzie wymagane jest
utrzymanie ciepła i czystości. Grzejnik jest cichy i bezwonny, wytwarza przyjemny mikroklimat, nie wysusza powietrza i nie spala kurzu.
Idealnie nadaje się do pomieszczeń dla dzieci, ludzi chorych, oraz alergików. Grzejniki są wyposażone w zestaw stopek umożliwiający
ustawianie ich w dowolnym miejscu, a także w zestaw wieszaków, pozwalający na zawieszenie na ścianie. Nad bezpieczną i wydajną
pracą grzejnika czuwa nowoczesny sterownik.
Wysokiej jakości sterownik zapewnia funkcje spełniające wymagania dyrektywy „ekoprojektu” dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, oraz funkcje bezpieczeństwa i poprawy wydajności. Sterownik posiada również bezpiecznik termiczny, zabezpiecząjcy grzejnik
przed przegrzaniem.
O bezpieczeństwie i jakości produktu świadczy również doświadczenie w wieloletniej sprzedaży na rynki skandynawskie, wymagające
spełnienia rygorystycznych norm.

FUNKCJE STEROWNIKA:

• funkcja programatora tygodniowego
• funkcja wykrywania otwartego okna
• funkcja adaptacyjnego startu
• funkcja TURBO (tzw. szybkie grzanie)
• funkcja NIGHT (redukcja temperatury w nocy)
• funkcja ograniczenia temperatury powierzchni grzejnika
• funkcja CHILD (zabezpieczenie przed oparzeniem dziecka)
Szczelna konstrukcja (stopień ochrony IP44) pozwala na użytkowanie urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki).

TYP

MOC
[W]

WYMIARY
[mm]

1316.144 (1316.120)
1316.154K (1316.152K)*
1380.044 (1380.020)
1380.244K (1380.220K)*
1381.044 (1381.020)
1382.044 (1382.020)
1383.044 (1383.020)
1384.044 (1384.020)
1386.044 (1384.020)
1387.044 (1387.020)
1440.044 (1440.020)
1440.184K (1440.182K)*
1441.044 (1441.020)
1444.044 (1444.020)
1445.044 (1445.020)
1446.044 (1446.020)

1000
1500
1000
2000
700
600
400
1250
350
800
1000
1800
700
1250
500
350

780 x 660
780 x 660
1140 x 600
1140 x 600
900 x 600
1140 x 300
900 x 300
1380 x 600
660 x 600
1380 x 300
1140 x 500
1140 x 500
900 x 500
1380 x 500
660 x 500
660 x 500

STOPIEŃ
OCHRONY IP

FUNKCJE STEROWNIKA:
• praca manualna
• przełącznik trybu komfort/redukcja
• programator tygodniowy
• funkcję wykrywania otwartego okna
• funkcję adaptacyjnego startu

TYP
1316.100
1316.150
1380.000
1381.000
1382.000
1383.000
1384.000
1386.000
1387.000

IP44 (IP20)**

* L
 itera „K” - powierzchnia radiatora rozwinięta dodatkową płytą konwektora (blacha
trapezowa).
** Opcjonalnie podstawowy stopień ochrony IP20 bez dodatkowego uszczelnienia.
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MOC
[W]

WYMIARY
[mm]

STOPIEŃ
OCHRONY IP

1000
1500
1000
700
600
400
1250
350
800

780 x 660
780 x 660
1140 x 660
900 x 600
1140 x 300
900 x 300
1380 x 600
660 x 600
1380 x 300

IP21

W KOLEJNYM SEZONIE GRZEWCZYM
STEROWNIK CYFROWY WYPOSAŻONY
W FUNKCJE ZDALNEGO
STEROWANIA
NASZE
WYROBY POSIADAJĄ
ATEST HIGIENICZNY
NARODOWEGO
INSTYTUTU ZDROWIA
PUBLICZNEGO
PZH
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