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NEX APP
GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
DO GRZEJNIKÓW

Korzyści
Skorzystaj ze wszystkich możliwości grzałki
elektrycznej:
Instalujesz w grzejniku podłączonym do CO
lub masz możliwość stworzenia niezależnego układu
elektrycznego
Ustawiasz temperaturę pomieszczenia lub grzejnika
Samodzielnie programujesz dni i godziny ogrzewania
w łazience lub innym pomieszczeniu, w którym
używana jest grzałka
Nie musisz pamiętać o wyłączeniu funkcji grzania,
gdy chcesz wywietrzyć pomieszczenie dzięki
czujnikowi otwartego okna/drzwi
Regulujesz temperaturę i czas grzania
Korzystasz z grzejnika również poza sezonem
grzewczym
Chronisz instalację przed zamarznięciem
Niwelujesz problem wiszących kabli dzięki
grzałce z maskownicą
Pozycjonujesz sterownik według swoich potrzeb
- możliwość obrotu sterownika o 330°
Montujesz kiedy chcesz, bez konieczności remontu

Funkcjonalność

3 TIMERY
turbo, start-stop, opóźniony start

dobowy i tygodniony
harmonogram czasu pracy

trzystopniowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem

regulacja temperatury
w zakresie 30˚- 60˚C

możliwość obrotu sterownika o 330˚

czujnik temperatury pomieszczenia

niski pobór energii
ULTRA-LOW-POWER

funkcja zabezpieczająca
przed zamarzaniem (ANTIFREEZE)

Aplikacja na IOS i Android

czujnik otwartego okna/drzwi

Z aplikacją HeatME możesz:
Regulować temperaturę z dokładnością do 1°C
Tworzyć tygodniowy/ dobowy harmonogram pracy
Kontrolować zużycie energii oraz koszt ogrzewania
elektrycznego
Zdalnie kontrolować pracę grzałki
Regulować temperaturę pomieszczenia dzięki
zewnętrznemu sensorowi
Zarządzać obsługą ogrzewania z pozycji telefonu
Sterować kilkoma urządzeniami przy użyciu jednego
telefonu
Ustawić hasło dostępu do urządzenia

Łatwość obsługi grzałki

Obniżenie temperatury
Timer: turbo, start-stop,
opóźniony start
Podwyższenie temperatury
ON/OFF
Połączenie z urządzeniem
mobilnym i sterownie z poziomu
aplikacji HeatME

Co zyskujesz dzięki grzałce
elektrycznej?
KOMFORT – koniec z wilgocią w łazience
WYGODA – zawsze suche i ciepłe ręczniki
ECO FRIENDLY – niskie zużycie energii
w trybie czuwania
BEZPIECZEŃSTWO – zabezpieczenie
przed przegrzaniem
CZYSTA GŁOWA – zapomnisz o problemie
chłodu w Twoim domu
PIENIĄDZE W KIESZENI – dostosowujesz
czas grzania do Twoich potrzeb
DESIGN – pasuje do każdego wnętrza
i typu grzejnika
KOMUNIKACJA – panel LED wskazuje
temperaturę i używaną funkcję

Dobierz grzałkę
do swojego grzejnika
Moc grzejnika [W] (75/65/20˚C)

Moc grzałki [W]

<140

120

140 - 260

200

260 - 380

300

380 - 520

400

520 - 620

500

620 - 750

600

750 - 890

800

890 - 1100

1000

1100 - 1500

1200

Parametry techniczne
Nominalne napięcie zasilania: 230V, 50Hz
Klasa izolacji: I
Klasa szczelności obudowy: IPX5
Podłączenie do grzejnika: ½”

Kolory

chrom

biały

silver

czarny mat

czarny

na zamówienie

Sposób podłączenia

Maskownica

Kabel prosty

Kabel spiralny

Wymiary
h

Wysokość [h]: 56 mm
Szerokość [w]: 56 mm
Głębokość [d]: 38 mm

Kontakt

kontakt do dystrybutora

+48 58 580 51 04
info@heatq.com
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