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Model Descriere COD

Carat 2 kW

Convectoarele electrice CARAT oferă un 
design elegant, de înaltă calitate, cu o 
tehnologie inovatoare, toate într-o carcasă 
compactă.
Datorită dimensiunilor sale reduse, acest 
model de convector electric are nevoie de un 
spaţiu restrâns, adâncimea sa fiind de doar 27 
cm (inclusiv carcasa). Foarte silenţioase, aceste 
convectoare electrice sunt de asemenea, 
foarte uşor de instalat şi de întreţinut.
Convectoarele electrice CARAT degajă 
căldură prin intermediul unui ventilator 
inclus în carcasa echipamentului şi comandat 
de un termostat electronic de cameră. Prin 
intermediul acestui termostat de cameră se 
poate obţine în încăperea respectivă exact 
temperatura dorită. 
Acest tip de convectoare poate fi conectat la 
un dispozitiv de control automat de încărcare 
(Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4), oferind astfel 
o operare economică, conform solicitărilor şi 
independentă de temperatura exterioară.
Accesorii: element activ zilnic DAE (permite 
degajarea căldurii chiar şi atunci când 
convectorul este gol sau nu este încărcat – în 
zilele friguroase de vară) • dispozitiv control 
zgomot • dispozitiv de control automat 
de încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4) 
• plintă pentru pardoseală • termostat de 
cameră integrat în echipament • termostat de 
cameră pentru montaj pe perete.

14/5123

Carat 3 kW 14/5133

Carat 4 kW 14/5143

Carat 5 kW 14/5153

Carat 6 kW 14/5163

Carat 7 kW 14/5173

Montana 4 kW

Convectoarele electrice MONTANA oferă 
soluţia ideală pentru cele mai dificile probleme 
legate de spaţiu. Acestea se potrivesc oricărui 
decor şi sunt ideale pentru nişe şi colţuri. Cu 
o adâncime de numai 35 cm şi o lăţime de 67 
cm, convectoarele MONTANA se potrivesc 
perfect spaţiilor mici. 
Accesorii: element activ zilnic DAE (permite 
degajarea căldurii chiar şi atunci când 
convectorul este gol sau nu este încărcat – în 
zilele friguroase de vară) • dispozitiv control 
zgomot • dispozitiv de control automat de 
încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4)  
• termostat de cameră integrat în echipament 
• termostat de cameră pentru montaj pe 
perete.

14/5343

Montana 6 kW 14/5363

Century 3 kW

Dimensiunile compacte, precum şi  
adâncimea de numai 31.5 cm şi înălţimea de 
numai 47.6 cm, fac din convectoare electrice 
CENTURy soluţia ideală pentru mansarde 
(spaţii cu acoperiş înclinat) sau ferestre cu 
parapet de mică înălţime. 
Accesorii: element activ zilnic DAE (permite 
degajarea căldurii chiar şi atunci când 
convectorul este gol sau nu este încărcat – în 
zilele friguroase de vară) • dispozitiv control 
zgomot • dispozitiv de control automat de 
încărcare (Olsberg US 4, ZG 5 sau WS 4)  
• termostat de cameră integrat în echipament
• termostat de cameră pentru montaj pe 
perete.

14/5533

Century 4 kW 14/5543

Century 6 kW 14/5563



CONVECTOARE ELECTRICE

Model Descriere COD

Astral 0,85 kw 
manual

Convectoarele electrice ASTRAL funcţionează 
fără sistem de ventilaţie, transmiţând căldura 
numai prin convecţie naturală. Acest lucru le 
face ideale pentru utilizarea în dormitoare, 
camere pentru copii, holuri sau coridoare. 
Acest tip de convectoare electrice sunt 
disponibile în două variante, cu control 
manual şi cu control manual sau automatic; în 
acest ultim caz, influenţa temperaturii camerei 
este foarte importantă.

14/6913

Astral 1,70 kw 
manual 14/6923

Astral 2,55 kw 
manual 14/6933

Astral 3,40 kw 
manual 14/6943

Astral 1,70 kw 
auto 14/6924

Astral 2,55 kw 
auto 14/6934

Astral 3,40 kw 
auto 14/6944

Corona 500 W
Convectoarele electrice CORONA reprezintă 
soluţia ideală pentru numeroase aplicaţii. 
Avantajele acestor convectoare sunt dovedite 
atât în perioadele de tranziţie, primavara şi 
toamna, precum şi în situaţiile în care se doreşte 
suplimentarea sistemului de încălzire deja 
existent. Convectoarele electrice CORONA se 
potrivesc foarte bine pentru spaţiile care nu au 
nevoie de un aport de căldură continuu, cum 
ar fi camerele utilitare, toaletele secundare, 
pivniţele, băile, dar şi dormitoarele. Acest tip 
de convectoare electrice asigură în camera 
deservită convecţia naturală a aerului. Aerul 
rece din cameră pătrunde în convector prin 
partea de jos a acestuia, este încălzit şi apoi 
distribuit din nou în cameră. Procesul de 
încălzire a camerei este complet silenţios 
şi de la 4 până la 5 ori mai rapid decât în 
cazul corpurilor de încălzire convenţionale. 
Termostatul digital garantează păstrarea 
temperaturii setate, precum şi posibilitatea 
realizarii unor setări pe timp de noapte, având 
o acurateţe de 1/10 grade.

15/1925

Corona 1000 W 15/1945

Corona1500 W 15/1965

Corona 2000 W 15/1985

Bathroom heater 2 kW

Acest tip de convectoare electrice sunt ideale 
pentru a suplimenta sistemele de încălzire 
existente şi se potrivesc perfect băilor, 
camerelor pentru duş sau toaletelor. Sunt 
dotate din fabrică cu un ventilator pentru 
circulaţia rapidă a aerului şi cu un termostat 
de cameră, iar protecţia împotriva prafului 
şi scamelor se realizează cu ajutorul unui 
filtru. Disponibil în trei variante (cu termostat, 
cu termostat şi timer şi cu termostat, timer 
şi suport prosop), acest tip de convectoare 
ocupă foarte puţin loc şi este construit pentru 
a putea fi montat pe perete. 
În varianta cu timer – 60 minute, aceste 
convectoare oferă o încălzire constantă, în 
raport cu necesităţile individuale. Pe parcursul 
perioadei setate, convectorul funcţionează 
la capacitate maximă, iar apoi menţine 
temperatura setată, funcţionând la capacitate 
redusă. 

15/2121

Bathroom heater 2 kW 
with Timer

15/2122
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