
Detaliu du cronotermostat wireless

Liniament rigid, sever. Expresie care aproape depășe șe realita-
tea...
Element pătrat și modulat a cărui austeritate devine proporţie.

quadraqua electr ic

Quadraqua L Electric vopsit în culoare Ro�u Opac (cod. 7B)

OFFICINA DELLE IDEE



QUADRAQUA

Ambalajul includ:
1 kit de fixare pe perete;
1 sistem încălzitor cu rezistenţă;
1 receptor wireless montat pe placă cu
2 leduri care indică regimul de funcţionare;
1 transmiţător digital wireless programabil.

În fotografie: Quadraqua Electric. Înălţime mm 1828, lărgime mm 300, culoare Roșu Opac (cod. 7B).

CARACTERISTICI TEHNICE:
Placă radiantă electrică.

Putere electrică produsă: Quadraqua S 330 W, Quadraqua L 500 W.
Control electronic digital wireless programabil săptămânal.

Frecvenţă de funcţionare 433 MHz.
Izolaţie Clasa II.

Funcţie ITCS (Intelligence Temperature Control System),
adică de Control Inteligent al Temperaturii,

care permite de a avea temperatura dorită la ora prestabilită.

E L E C T R I C

Noul cronotermostat wireless permite gestiunea la distanţă a tuturor funcţiilor caloriferului electric.

Dispune de o funcţie de programare săptămânală prin care se asigură economisirea energiei elec-

trice în dependenţă de obișnuinţele de viaţă ale utilizatorilor.

Fiecărui transmiţător îi este asociat un cod diferit, astfel încât să se evite interferenţele cu locuinţele

vecine. Cronotermostatele cu radiofrecvenţă graţie lipsei firelor oferă avantajul unei instalări rapide

și simple. Comenzile se transmit prin unde radio. Transmiţătorul poate fi plasat, de exemplu, pe un

obiect de mobilier. Dată fiind lipsa firelor electrice, nu este necesară realizarea lucrărilor de modifi-

care a locuinţei.

Cronotermostat Wireless
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• xx = op�iune culoare
• Quadraqua Electric este disponibil doar în culorile “Serie Special”.

MODELLOMODELUL

Quadraqua S

Codul Adâncime Înălţime Lăţime Greutate Rezistenţa electrică
mm mm mm Kg Watt

QDEA030Z xx 300 1116 300 15,5 330

QDEB030Z xx 300 1828 300 24,9 500Quadraqua L
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