SAMOSTOJNI GRELNIKI
KERAMIČNI GRELNIKI IN OLJNI RADIATORJI

SUPER LASTNOST

Enostavno
upravljanje
SUPER PREDNOST

Wifi
upravljanje
SUPER FUNKCIJA

Časovni
zamik
delovanja
BREZPLAČNE INFORMACIJE

KERAMIČNI GRELNIKI
Keramični grelniki so eni izmed najbolj učinkovitih grelnikov.
Grelni element je izdelan iz polprevodiškega materiala in
zagotavlja varno, učinkovito in hitro ogrevanje prostorov.
Prašni filter prečisti zrak ob vstopu v napravo, kar prispeva
k čistejšemu zraku v prostoru in višji kakovosti bivanja.
Zaradi modernega dizajna in ravno prave velikosti ga lahko
namestite kjerkoli in popestrite videz doma ali poslovnega
prostora. Uporaba je povsem varna, saj se grelnik ob
morebitni prevrnitvi zaradi varnostnega stikala samodejno
izklopi. Upravljanje je preprosto, z daljinskim upravljalnikom
ali elektronsko upravljalno enoto, nastavitve pa spremljate na
preglednem LCD zaslonu.

Ogrevanje

Auto swing

Ogrevanje prostora na
želeno temperaturo.

Pomikanje grelnika
levo in desno.

SPACE HEATER 2in1
HH 2000 L:

SPACE HEATER Wifi
HW 2500 L

• AutoSwing – samodejno obračanje
•V
 lažilec zraka z rezervoarjem prostornine 1,6 l
• Grelna moč 1200/2000 W
• Funkcija 12-urnega časovnega
zamika delovanja
• ECO funkcija

• AutoSwing – samodejno obračanje
• Tiho delovanje
• Grelna moč 1700/2500 W
• Funkcija 12-urnega časovnega
zamika delovanja
• ECO funkcija

VLAŽENJE
ZRAKA

Wi-fi
UPRAVLJANJE

Grelnik poleg funkcije ogrevanja
omogoča tudi vlaženje zraka za
dodatno izboljšanje kakovosti
bivanja. S samodejnim
obračanjem enakomerno
ogreva prostor, tiho delovanje
pa vam zagotavlja popolno
ugodje.

Grelnik omogoča povezavo
z domačim wifi omrežjem in
enostavno upravljanje prek
aplikacije LianHeater, ki si jo
naložite na svojo pametno
napravo. Tako lahko spremljate
in spreminjate nastavitve tudi
takrat, ko ste v službi, na poti ali
na počitnicah.

Prašni filter

Prašni filter

OLJNI RADIATORJI
Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje
najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto
prestavljate iz prostora v prostor, brez dvigovanja in napora.
Oljni radiatorji delujejo na osnovi segrevanja olja v samem
aparatu, katerega prednost je odlična akumulacija toplote,
zato je ogrevanje izjemno učinkovito. Z enostavno regulacijo
poljubno nastavljate želeno temperaturo. Za varno uporabo
so grelniki zaščiteni pred pregrevanjem s samodejnim
izklopom, ki se aktivira tudi v primeru prevrnitve radiatorja.

Ogrevanje
Ogrevanje prostora na
želeno temperaturo.

SPACE HEATER Slim
OR 2000 MM

SPACE HEATER Premium
OR 2300 PEM

• 3 stopnje moči delovanja
•V
 grajena termična varovalka
• Grelna moč 2000 W
• Število reber: 9

• LED prikazovalnik
• Daljinski upravljalnik
• 3 načini delovanja: hitro segrevanje, ECO funkcija,
zaščita prostora pred zamrznitvijo
• Funkcija 24-urnega časovnega zamika delovanja
• Grelna moč 2300 W
• Število reber: 11

Elegantna oblika in velikost oljnega radiatorja
omogočata postavitev v katerikoli prostor.
Upravljanje je enostavno, s pomočjo vrtljivega
gumba, kjer nastavite želeno moč delovanja.
Samodejni izklop zagotavlja popolno varnost.

Sodoben oljni radiator odlikuje preprosta uporaba
z daljinskim upravljalnikom in preglednim LED
prikazovalnikom. Popolnoma se prilagodi vašim
potrebam, saj omogoča hitro segrevanje zraka,
zaščito prostora pred zamrznitvijo ter varno
delovanje za prihranke energije.

Tehnični podatki:
MODELNA OZNAKA

HH 2000 L

HW 2500 L

OR 2000 MM

OR 2300 PEM

Grelna moč

W

1300/2000

1700/2500

2000

2300

Priključna napetost

V-Hz-Ph

220-240, 50, 1Ph

220-240, 50, 1Ph

220-240, 50, 1Ph

220-240, 50, 1Ph

Kapacitete vlaženja

ml/h

300

/

/

/

Upravljanje

elektronsko

elektronsko

mehansko

elektronsko

Daljinski upravljalnik

DA

DA

NE

DA

Wi-fi upravljanje

NE

DA

NE

NE

DA

DA

NE

NE

5-35

5-35

mehansko

5-35

Zaščita prostora pred zmrzalijo

NE

NE

NE

DA

Časovnik

DA

DA

NE

DA

260 x 260 x 800

260 x 260 x 800

280 x 640 x 425

280 x 640 x 535

Način upravljanja

Filter prašnih delcev
Temperaturno območje območje nastavitve temperature

°C

Teža in dimenzije
Dimenzije (ŠxDxV)

mm

Teža

kg

9,8

6,4

9,5

11,6

Uporabna površina

m2

20-25

25-30

20-25

25-30

Temperatura po želji

Tiho delovanje

ECO funkcija

Nastavitev želene
temperature 5-35 °C.

Konstrukcija samega aparata
omogoča tiho delovanje.

ECO funkcija avtomatsko ohranja
sobno temperaturo 22 °C.

Daljinski upravljalnik nudi
možnost upravljanja
grelnika na daljavo.

Gorenje Slovenija
HVAC
Partizanska 12 | SI- 3503 Velenje | Slovenija
T: 00 (0)3 8992692 ali 080 48 48 | F: 00 (0)3 899 72 73
hvac@gorenje.com | www.gorenje.si

Led prikazovalnik omogoča enostavno in jasno upravljanje grelnika.

Gorenje Slovenija
Gorenje GSI, d.o.o.
Brnčičeva 39 | 1000 Ljubljana | Slovenija
T: 00 (0)1 366 85 10
gs@gorenje.si

Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov. Gorenje si pridržuje pravico do spremembe v programu.
Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.

