
Zalety EWE+ W-Fi:

elektroniczny termostat,

programator tygodniowy,

dotykowy panel z ekranem LCD,

dostępny w czterech wariantach mocy grzewczej: 1000 W, 

1500 W, 2000 W, 2500 W,

pamięć ustawień po zaniku zasilania,

tryb antyzamarzaniowy,

blokada rodzicielska,

funkcja otwartego okna,

czujnik przechyłu,

zabezpieczenie przed przegrzaniem,

stopień ochrony IP24,

sygnalizacja dźwiękowa klawiszy, 

do montażu ściennego lub na nóżkach (akcesoria 

montażowe w zestawie),

5 lat gwarancji na element grzewczy.

Warmtec EWE+ Wi-Fi - dane techniczne

  EWE+ 1000 Wi-Fi   EWE+ 1500 Wi-Fi   EWE+ 2000 Wi-Fi   EWE+ 2500 Wi-Fi

konwektorowy

230 V~ / 50 Hz

typ grzejnika

zasilanie

moc grzewcza 1000 W

51 x 43,5 x 8 cm

55 x 52,5 x 13,5 cm

2 lata na urządzenie (5 lat na element grzewczy)

72 x 52,5 x 13,5 cm 88,5 x 52,5 x 13,5 cm 104,5 x 52,5 x 13,5 cm

51 x 51,5 x 26 cm

4,5 kg

5,5 kg

5,5 kg

6,5 kg 7,5 kg 8,5 kg

6,5 kg 7,5 kg

67,5 x 43,5 x 8 cm

67,5 x 51,5 x 26 cm

84 x 43,5 x 8 cm

84 x 51,5 x 26 cm

100 x 43,5 x 8 cm

100 x 51,5 x 26 cm

1500 W 2000 W 2500 W

montaż ścienny / na nóżkach

typ termostatu elektroniczny

programowanie tak

timer tak

tak

tak

tak

tak / tak

15 - 45°C (tryb komfortowy)

pamięć ustawień po zaniku zasilania

funkcja otwartego okna

tryb antyzamarzaniowy

zabezpieczenie przed przegrzaniem / czujnik przechyłu

zakres regulacji temperatury

Wi-Fi tak

tak

nie

IP24

blokada rodzicielska

pilot sterowania

stopień ochrony

waga urządzenia

gwarancja

wymiary (szer. x wys. x gł.) - z nóżkami

wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)

waga z opakowaniem

wymiary (szer. x wys. x gł) - bez założonych nóżek

Karta katalogowa

EWE+ Wi-Fi
GRZEJNIK KONWEKTOROWY

Programator tygodniowyPamięć ustawień po przywróceniu
zasilania

Grzejnik EWE+ Wi-Fi posiada baterie na płytce, dzięki której po 
ewentualnym zaniku zasilania, grzejnik wznowi pracę z poprzednio 
wybranymi ustawieniami trybu pracy oraz bez konieczności 
ponownego wprowadzania daty i godziny.

Dużym udogodn ien iem
w korzystaniu z grzejnika jest 
możliwość zaprogramowania 
dowolnego trybu dla każdej 
godziny osobno w różnych 
dniach tygodnia..

możliwość zdalnego sterowania za pomocą sieci Wi-Fi,

12 - 42°C (tryb ekonomiczny)
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