innovav megoldások a fűtés világában

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

A GLAMOX elektromos fűtőpanelei a legzordabb téli időben is biztonságot és komfortot nyújtanak használói számára. Norvégia leghidegebb részein tesztelik őket
nap, mint nap, o, ahol a fűtésmód megfelelő kiválasztása nem csak kedv, vagy
szimpáa, hanem létkérdés is, mindezt bizonyítja, hogy a Norvég gyár 1960 óta
gyárt és világszerte forgalmaz ilyen rendszerű fűtőpaneleket. A skandináv országokon
kívül szerte Európában és Ázsiában forgalmazzák a GLAMOX fűtőpaneleket, az
évente átado több mint egymillió darab bizonyítja a GLAMOX töretlen sikerét.

Esztékai megjelenésében köve a skandinávok által közkedvelt
visszafogo jövőbe mutató, egyúal örök divatú design-t,
lesztult fehér áramvonalas formavilága egyedivé teszi bármilyen
lakókörnyezetben.

BÁRHOL ALKALMAZHATÓ
Bárhol alkalmazható, ahol elektromos áram van. Ajánlo la
lakásokba, házakba,
üzlethelyiségekbe, nyaralókba
üzlethelyiségekbe
nyaralókba. Leginkább egy lapradiátorhoz
lapradiáto
hasonlítható,
kecses, vékony, áramvonalas 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.

FŰTÉS MECHANIZMUS
A fűtés mechanizmusa abban rejlik, hogy a panel alján beáramlik a hideg
levegő, mely a panel belsejében a lamellás fűtőegységen ker
levegő
keresztül felmelegszik,
és a magas hőmérsékletkülönbség mia az előre nyúló bordákon keresztül a
meleg levegő beáramlik a légtérbe. Nincs benne sem venlátor, se izzószál,
mely égetné és keringetné a port, nem bocsát ki kétséges hatású sugarakat,
az egészségre semmilyen ártalmas, vagy kétes ﬁzikai és éleani hatást nem okoz,
egyszerűen a thermodinamika elvén működik.

VEZÉRLÉS
A fűtőpanel lelke a tetszőlegesen megválasztható vezérlőben rrejlik. Egy processzor
segítségével a vezérlő méri és ellenőrzi a helyiség hőmé
hőmérsékletét és annak
változását, és kiszámítja, hogy a panelnek mikor kell működnie. Általában egy
perc működés után két perc szünet következik, melyet a visszajelző LED-en
lehet látni, ez azt bizonyítja, hogy a fűtőpanel általában harmadannyi
áramot használ, mint a névleges teljesítménye. Legtöbbször ez az oka, hogy
a vásárlók ezeket a paneleket választják és nem az izzószálas rendszereket.

SZÁMÍTÁS
A GLAMOX fűtőpanelek 35 és 18 cm magasságban készülnek. A teljesítményadatokat és a hosszúságukat
gukat a hátoldalon lévő táblázat tartalmazza.
tartalmazza Ahhoz,
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 kapott szorzatot felfelé kell kerekítenünk a fent írt teljesítményértékek
valamelyikére. Ha a szigetelés és a nyílászárók állapota rosszabb az átlagnál,
célszerű egy, vagy két mérettel nagyobb panelt választani.

VEZÉRLŐK
A GLAMOX fűtőpanelek nagy előnye, hogy tetszőlegesen megválaszthatjuk a
ő lépés,
lépés hogy átgondolja,
átgondolja hogy a fűtőpaneleket milyen
panelek vezérlését. Első
helyiségekben szeretné használni és azt is hogy milyen céllal.
Minden vezérlő folyamatosan méri a fűtendő helyiség pillanatnyi
hőmérsékletét és hőmérséklet változását, ezekből a mért adatokból számítja
ki, hogy az adott helyiségbe mikor kell feltétlenül további hőt közölnie.
Az automaka segítségével Önnek csupán a kívánt hőfokot kell beállítani és
a készülék ezt garantálja. Nem viszonyszámokat kell megszoknia, mint mondjuk 1-es, 2-es fokozat, hanem °C-ban beállítja a kívánt hőfokot és kész.

ET

CRG

ET - EGYÁLLÁSÚ TERMOSZTÁT
Tetszőlegesen beállíthatja rajta a kívánt hőmérsékletet.
CRG - KÖZPONTI VEZÉRLŐS RENDSZER
Nagyobb épületekbe, és szállodákba ajánlo a közpon vezérlős rendszer kiépítése (CRG), továbbá hétvégi házakba, ritkán használt épületekbe
célszerű a GSM rendszerű, telefonon programozható rendszert kiépíteni,
melyről érdeklődés esetén személyre szabo ajánlatot küldünk.
GSM - MOBILKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER
Lehetőség van a fűtőpanelek mobiltelefonról való programozására is. Elég
egy SMS-t írnia a fűtésrendszerének, és házában vagy távoli nyaralójában,
mire Ön odaér, kellemes meleg fogadja.

MIÉRT ÉRDEMES A GLAMOX
FŰTŐPANELT VÁLASZTANI?
Mert egy nap ala kiépíthető egy ház, vagy lakás fűtésrend
fűtésrendszere!
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!
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38 cm magasságú

Hossz

Wa

TPA 04

400

503

1,7

TPA 06

600

651

2,6

864

TPA 08

800

813

3,4

1152

TPA 10

1000

975

4,3

1440

TPA 12

1200

1065

5,2

1728

TPA 15

1500

1355

6,5

2160

TPA 20

2000

1669

8,6

2880

(mm)

Amper

KWh/év

Típusszám

(22°C fűtésnél)

576

GLAMOX TLO TÍPUS
18 cm magasságú
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Az Ön Glamox márkakereskedője:

Jamila Kft.

(+36) 30-204-9954
info@jamila.hu | www.jamila.hu

