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Skleněný stropní infrapanel

Stropní, univerzální,
a vysoce úsporný.
–
–

Vysoce účinná technologie ThermoGlass®
Výkon 600 W již při rozměrech infrapanelu 59 x 59 cm

–

Ideální pro vytápění kanceláří, obchodů, průmyslových, 			
zdravotních či zemědělských prostor
– Vhodný pro instalaci do kazetových podhledů
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Menší
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Více
tepla
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Produktová řada topných stropních infrapanelů

Quadro TG

®

Popis:
Příkon

600
W

cena

4.900 Kč
s DPH

10 m2

Díky unikátní technologii ThermoGlass®,
nabízí tento všestranný skleněný infrapanel, ve srovnání s běžnými červenými
panely, vyšší účinnost, i když jsou jeho
rozměry a hmotnost menší.
Je navržen tak, aby byl jednoduše instalovatelný do kazetových podhledů. Díky
čtyřem různým způsobům montáže je ale
jednoduše instalovatelný i do podhledů
ze sádrokartonu nebo na jiný typ stropu.
Qudro TG® je bezúdržbový stropní
infrapanel, který kromě hospodárného
provozu nabízí vynikající tepelný komfort.

Technické parametry:

Řízení teploty:

Název produktu: Quadro TG®

Napětí: 230 V / 50 Hz

Vytápění pomocí infrapanelů je jednoduché a úsporné. Nabídka námi nabízených
programovatelných termostatů Vám umožňuje komfortní ovládání teploty v místnosti
podle Vašeho životního stylu. Můžete svojí
domácnost naučit chovat se úsporně

Povrchová teplota: 130 °C

během noci nebo když nejste doma.

Kód produktu: QTG 06
Příkon: 600 W		
Proud: 2,6 A		

Rozměry: 590 x 590 x 18 mm
Wi-Fi programovatelný termostat:
Terneo AX/SX WiFi - 3 000,- Kč (s DPH)

Hmotnost: 4,4 kg		
Vytápěná plocha*: 10 m2
Montážní výška: 1,8 - 3,5 m
IP krytí: 54
Barva: bílá
* Platí pro energetickou třídu budov B a lepší.

Montáž do kazetového
podhledu.
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Termostat je vzdáleně řízený z jakéhokoli
smartphonu, PC nebo tabletu s přístupem
k internetu. jeho výhodou je možnost
ovládání tlačítky pro případ, kdy není Wi-Fi
připojení k dispozici.

Montáž na stop pomocí
závěsných magnetů
nebo lanek.

Montáž do sádrokartonového podhledu pomocí
instalačního rámu.
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