
Puterea maximă 2500 W

Regulator al temperaturii еlectronic 

Pentru camera cu pana la 50-70 m³

Suprafață încălzită 20-28 m²

înălţime 0.45 m

lăţime 0.09 m

Lungime 1.00 m

Greutate netă 9.64 kg

IP 24 da 

Instalare Perete 

HEATЕCO CLOUD (CN 03) CU MONTAJ PE PERETE CU 

CONTROL PRIN INTERNET 

CN03 250 EIS CLOUD W
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Informații HeatЕco Cloud (CN 03) cu montaj pe perete cu 

control prin internet 

CN03 250 EIS CLOUD 
W

Convecţie optimă - încălzirea camerei cu până la 25% mai rapidă

Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C

Regulator al temperaturii electronic 10-30°C

Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute

Calibrarea termostatului pentru obţinerea confortului dorit - corecţie de temperatură ± 4°С

Modul incorporat IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pentru control pe internet

Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute

Pornire adaptivă cu opţiunea pornire / oprire - asigură un confort optim și economisește energie

Posibilitatea instalarii in baie - Protecţie împotrivă stropirii cu apă IP24

Funcţie de pornire/oprire întârziată - 96 de ore

Funcţie „Protecţie împotrivă îngheţului“, temperatură fixată: 5°C cu opţiunea pornire / oprire

Protecţie pentru copii /funcţie de blocare

Protecţie împotrivă supraîncălzirii

Afișaj LED care afişează temperatura dorită și cea reală a aerului din cameră

Construcţie metalică stabilă

Informatii gama HeatЕco Cloud (CN 03) cu montaj pe perete 

cu control prin internet 

CN03 250 EIS 
CLOUD W

Convectoarele electrice de perete HeatEco, cu control prin Internet, ating 39% din maxim 40% din Eficiența 

energetică sezonieră. Acest lucru este realizat datorită termostatului electronic și funcțiilor legate de ERP 

(funcții "smart") care economisesc energia electrică și fac viața mai ușoară pentru consumatori. Și anume, 

funcția "Pornire adaptivă", Corecția senzorului de temperatură ± 4 ° C, control prin Internet, funcția 

"Programator săptămânal 24/7".
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