TRP 100 W/M
Ozdobne grzejniki łazienkowe
ze sterowaniem elektronicznym
Wyjątkowe grzejniki łazienkowe z relingami na ręczniki
TRP 100 to elektryczne grzejniki łazienkowe ze zintegrowanym wieszakiem na ręczniki wyróżniające się eleganckim
wzornictwem. Są doskonałe do ogrzewania małych łazienek lub jako dodatkowe ogrzewanie w połączeniu z ogrzewaniem
podłogowym. Urządzenia standardowo wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym,
elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LED, a także funkcjami automatycznego
dostosowania do wymagań użytkownika: „eco-start” oraz „otwarte okna”. Model TRP 100 W posiada obudowę
w kolorze białym, zaś TRP 100 M z przodu wykończony jest dodatkowo lustrem. W zestawie znajdują się dwa relingi
na ręczniki o regulowanej wysokości, które w razie potrzeby można zdemontować.

TRP 100 W/M
Ozdobne grzejniki łazienkowe ze sterowaniem elektronicznym
150 mm
min.

300 mm
min.

Szerokość

Wysokość

150 mm
min.

114 mm

217
265*

300 mm
min.

* 265 – TRP 100 M
271 – TRP 100 W

Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 modele o mocy 1,0 kW.
Atrakcyjne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
Obudowa w kolorze białym (TRP 100 W), wersja TRP 100 M dodatkowo wyposażona w lustro z przodu.
Dwa relingi na ręczniki o regulowanej wysokości, z możliwością demontażu.
Elektroniczny termostat sterowany cyfrowo zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD, sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
24-godzinny oraz 7-dniowy timer umożliwiający zmianę temperatury w przedziale czasowym oraz ochronę przed mrozem
Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą w celu zapobiegania stratom ciepła
przy otwartych oknach, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Model
Kod EAN
Moc grzewcza (kW)
Zakres regulacji temperatury (°C)
Wymiary: wys. x szer. x gł. (mm)
Głębokość bez wieszaka na ręcznik (mm)
Zasilanie
Pobór mocy w trybie gotowości (W)
Stopień ochrony
Klasa ochrony
Masa (kg)

TRP 100 M

TRP 100 W

40 15627 37592 5

40 15627 37593 2

1,0

1,0

7-32

7-32

465 x 1100 x 250

465 x 1073 x 250

113

113

1/N/PE 230-240V / 50Hz

1/N/PE 230-240V / 50Hz

5

5

IP25

IP25

I

I

16,6

10,1
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach.

Dane techniczne

