
Sequenze S electric culoare Alb Perla (cod. 16)

Sequenze electric graţie controlului programabil wire-
less adaugă la profunzimea formelor a patra dimensiune:
cea a timpului. Prezenţa sculpturală a caloriferului Se-
quenze se îmbogăţește astfel cu inovaţia electronică
care îl proiectează în viitor.

sequenze electr ic
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Sequenze L electric culoare Alb Perla (cod. 16)

OFFICINA DELLE IDEE
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SEQUENZE

Pachetul include:
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: Sequenze Electric. Înălţime mm 1735, lărgime mm 500, culoare Alb Perla (cod. 16).

CARACTERISTICI TEHNICE:
Placă radiantă electrică.

Putere electrică produsă: Sequenze S 260 W, Sequenze L 520 W.
Control electronic digital wireless programabil săptămânal.

Frecvenţă de funcţionare 433 MHz.
Izolaţie Clasa II.IP44.

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

care permite de a avea temperatura dorită la ora prestabilită.
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Sequenze S Sequenze L

Noul cronotermostat wireless permite gestiunea la distanţă a tuturor funcţiilor ale calorife-
rului electric. Dispune de o funcţie de programare săptămânală prin care se asigură eco-
nomisirea energiei electrice 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 reali-
zarea lucrărilor de modificare a locuinţei.

Cronotermostat Wireless

• Sequenze Electric este disponibil doar în culorile “Serie Special”.

MODELLOMODELUL

Sequenze S

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

SQZA0845 Z xx 90 845 500 19,7 260

SQZB1735 Z xx 90 1735 500 38,9 520Sequenze L


