Radiadores secos

RC Wi

Emissores térmicos auto-programáveis com
módulo wireless incorporado.
O novo emissor térmico inteligente RC Wi programa-se de forma automática,
observando o seu ritmo de vida. O emissor térmico Wi aprende os seus horários no
compartimento em que está instalado, programando-se automaticamente. O novo
termóstato eletrónico “AUTO PROGRAMÁVEL” simplifica a programação do seu
aquecimento e ajuda-o a poupar no seu consumo elétrico. A Smartbox (opcional)
permite o controlo e programação deste equipamento pela internet.

Radiadores secos
Características principais
• Programação 24 horas / 7 dias (agendar
hora a hora através de software gratuito via
smartphones, tablets ou computadores,
quando adquirida Smartbox).
• Indicador de consumo (na aplicação).
• Função “Janelas abertas” (no modo sensor).
• AUTOPROGRAMAÇÃO contínua graças ao seu
sensor de presença.
• 3 funções: “auto-aprendizagem”, detector de
presença e modo manual.
• Crono termóstato PID autoprogramável com
uma precisão de +/- 0,2ºC.
• Módulo sem fio embutido.
• Resistências de alta qualidade para uma
distribuição homogénea de calor.
• Design curvo “onda dupla”.
• Elementos de alumínio fundido.
• Bateria de lítio de longa duração.
• Limitador térmico de segurança.
• Bloqueio do teclado
• Modelo de suspensão de parede e kit de
acessórios incluídos.
• Cabo de alimentação com ficha incluída

Módulo wireless
incorporado

Incorpora de série, um módulo
de comunicações wireless
que, em conjunto com uma
Smartbox (fornecida por
pedido), permite gerir o seu aquecimento através
da internet, de uma forma simples e com controlo
individual para cada emissor.

Descarregue as nossas aplicações
gratuitas, que incluem todas as
funcionalidades necessárias para
controlar o seu nível de conforto graças
Haverland App
Marsan Industrial SA aos menus intuitivos de fácil navegação.

Modelo

Número de elementos

Potência
(Watts)

Dimensões
(mm)

RC-3-WI

3
5
7
9
11

450
800
1100
1400
1700

425 x 522 x 70
630 x 522 x 70
835 x 522 x 70
1060 x 522 x 70
1245 x 522 x 70

RC-5-WI
RC-7-WI
RC-9-WI
RC-11-WI

Suportes apenas opcionais. Smartbox não incluída.
GARANTIA
COMPONENTES

SUPORTES DE SOLO
(OPCIONAL)

TERMÓSTATO AUTO
PROGRAMÁVEL

SENSOR DE
PRESENÇA

SMARTBOX NÃO
INCLUÍDA

MÓDULO CONTROLO
WIRELESS

INDICADOR DE
CONSUMO

BLOQUEIO DE
TECLADO

(COM SMARTBOX)
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