ADAX

ELEKTROMOS
F Ű T Ő PA N E L E K

innovav megoldások a fűtés világában

...innovaon, design, future!
Elektromos fűtőpanelek a Nordart-tól

Az ADAX NEO egy vadonatúj fejlesztés az elektromos fűtésrendszerek világában.
Műszaki és esztékai tartalma is tükrözi a magas színvonalú mérnöki precizitást, világszínvonalú remekmű születe a világhírű HAREIDE-DESIGNMILL tervezőitől, amelynek
bizonyítéka, hogy a Norvég Formatervezői Tanács (Norks Designrad) 2008 évi díját
elnyerte. Az ADAX NEO egyesí és teljesí a gazdaságos működés és a modern esztékai
megjelenés által támaszto követelményeket.
Az ADAX NEO használói nemcsak egy gyönyörű, minden enteriőrbe kiválóan illeszkedő,
nem szokványos fűtőpanellel büszkélkedhetnek, hanem azzal is, hogy a digitális vezérlés
és a kiváló hatásfok révén a mai fűtőpanelek közö az ADAX NEO a leggazdaságosabb
üzemeltetést szavatolja.
Az ADAX NEO hagyományos 230 V hálóza feszültségről üzemeltethető, a
fűtőpanelben egy egyedi fémösszetételű fűtőbetét van, amely nem izzik, ezért
harmadannyi áramot fogyaszt, mint az izzószálas rendszerek.

BEÉPÍTETT TERMOSZTÁT
A beépíte digitális termosztát folyamatosan ellenőrzi a fűtendő helyiség hőmérsékletét és szavatolja a program hatékony energiafelhasználását.
Tetszőlegesen beállíthatunk két hőmérsékletet (komfort és takarék), ezeket a nap
különböző szakaszaiban váltogathatjuk, ezzel akár 25% energiát megtakaríthatunk. Ha több helyiséget szeretnénk fűteni, akkor sem kell közpon rendszerben
gondolkodni, mindenhol az opmális hőmérsékletet tudjuk garantálni, egymástól
függetlenül.

BÁRHOL ALKALMAZHATÓ
Bárhol alkalmazható, ahol elektromos áram van, ajánlo lakásokba, házakba,
üzlethelyiségekbe, nyaralókba. Leginkább egy lapradiátorhoz hasonlítható, kecses, vékony, korszerű kivitelben. A rendszer legnagyobb előnye, hogy nem szükséges szakember segítsége a felszereléséhez, egyszerűen a falra kell csavarozni,
bekapcsolni és kész. Ezzel már a beruházás pillanatában jelentős összeget takaríthatunk meg.

SZÁMÍTÁS
Ahhoz, hogy ki tudjuk választani, hogy mekkora fűtőpanelre van szükségünk, meg
kell mérnünk a fűtendő helyiség alapterületét és magasságát, ezeket összeszorozva
megkapjuk a helyiség légtérfogatát. Ezt a számot meg kell szoroznunk 30-al és a
kapo szorzatot felfelé kell kerekítenünk a lent leírt teljesítményértékek valamelyikére. Ha a szigetelés és a nyílászárók állapota rosszabb az átlagnál, célszerű
egy, vagy két méreel nagyobb panelt választani.

FŰTŐPANEL MÉRETEK
Az ADAX NEO fűtőpanelek egységesen 37 cm magassági méretben készülnek,
amennyiben ezek mégsem férnek el, úgy rendelhető 18 cm magas kivitel 800 és
1000 W-os teljesítményben is, hosszuk a teljesítmény függvényében változik.
Ezeket a paneleket alacsony parapet falú helyiségekbe ajánljuk. A panelek vastagsága csekély, mintegy 9 cm-t állnak el a faltól.

HŐFOK BEÁLLÍTÁS
A kezelőgombok a panel oldalán, rejtve helyezkednek el. Ezekkel tudjuk beállítani
a komfort és takarék hőmérsékletet, az időt, a napokat. A panel felületén egy digitális LCD kijelző van, melynek segítségével egyszerűen programozhatóvá válik a
termosztát.

MÉRET ÉS SZÍNVÁLASZTÉK
ADAX NEO TÍPUS
37 cm magasságú

Az ADAX NEO négyféle színválasztékban készül:
Fehér, ezüst, piros, fekete
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MIÉRT ÉRDEMES AZ ADAX NEO
FŰTŐPANELT VÁLASZTANI?
Mert bárhol, ahol áram van 1 nap ala kialakítható a fűtés!
Mert nem kell tartania az egyre magasabb gázszámláktól!
Mert szta, biztonságos, egyszerűen kezelhető, maximálisan kiszámítható!
Mert régi fűtésrendszerét a legkisebb ráfordítással újra cserélhe,
ezáltal pénzt takaríthat meg!
Mert meg tudja oldani lakása, hétvégi háza fűtését egyedi körülmények közö is!
Mert nem kell sok pénzt költenie, a közpon fűtésrendszerek harmadának áráért
kiváló megoldást kap!
Mert 5 év teljes körű garanciát vállalunk, a panel nem igényel karbantartást!

ISMERJE MEG AZ ADAX EGY KÜLÖNLEGES TERMÉKÉT,
AZ ELEKTROMOS CIPŐSZÁRÍTÓT!
Előfordul, hogy gyerekei az óvodából, iskolából ősszel vizes cipőben térnek haza?
Hirtelen eső esik és Önnek átázo cipőben kell elindulnia?
Jó lenne, ha hideg téli reggelen meleg csizmában indulhatna családja útnak?
Unja, hogy a radiátort néha összekoszolja egy-egy száradó cipő?
Válassza a NordArt elektromos cipőszárítóit!
Kiknek ajánlo fokozoan a cipőszárító készülék használata?
- Iskolás és Óvodás gyermekeknek,
- Sportoló ﬁataloknak
- Lábizzadásra hajlamos embereknek
- Mezőgazdasági dolgozóknak, vadászoknak
- Mindenkinek, aki szeretné jobban érezni magát a cipőjében.
A gégecsöves kivitelű cipőszárító (ST3 pus) felszerelhető ez előszobában, fürdőben,
vagy WC-ben. Kevés helyet foglal, megjelenése esztékus. Egy digitális időkapcsolóval
van ellátva, melyen beállíthatjuk a kívánt szárítási időtartamot. A készülék túlmelegedés ellen véde, biztonságos kivitelben készül. Két pár cipő egyidejű szárítását teszi
lehetővé, használható még táska, házsák bukósisak, korcsolya, esernyő, kesztyű
szárítására.
A rácsos kivitelű készüléket (TKH2 pus) érdemes a fürdőszobába, vagy az előszobába
felszerelni, hiszen sok más dologra is alkalmazható, például törölközőszárításra,
ruhaszárításra, polcnak stb… Kisebb méretű (2-3m2) fürdőszobákban a fűtést is meg
lehet vele oldani. Ennek a készüléknek az a legnagyobb előnye, hogy használat után
felhajtható, ezzel a helyigénye minimálisra csökken.

Az Ön Adax márkakereskedője:

Jamila Kft.
06-30-204-9954

www.jamila.hu

