Radiadores de fluido térmico

RCBL

Emissores térmicos ideais para
colocar sob janelas baixas. Fluido de
alta inércia térmica.

GARANTIA DE
ESTANQUIDADE

Desfrute de toda a eficiência, da inovação e desenho
com uma altura especialmente pensada para locais com grandes
superfícies vidradas.

Radiadores de fluido térmico

RCBL

Emissores térmicos ideais para colocar sob
janelas baixas. Fluido de alta inércia térmica.

Modelo

RC-11-BL
RC-13-BL

10

GARANTIA

ANOS ESTANQUICIDADE

ITCS

FUNÇÃO “ITCS”

• 4 pré-programas de fábrica mais 1 configurável.
• 3 possibilidades de funcionamento: conforto/
economia/anti-gelo
• Temperatura ambiente no display
• Bloqueio de teclado
• Reserva horária 24h
• Limitador térmico de segurança
• Cabo com ~1.8m, com saída pelo lado inferior
direito
• Inclui suportes de parede (com afastamento
para reduzir a possibilidade de manchas na
parede), escantilhão para furação e kit de
acessórios.

Número de elementos

Potência
(Watts)

Dimensões
(mm)

11
13

1250
1500

1018 x 378 x 80
1178 x 378 x 80

BLOQUEIO DE
TECLADO
FUNÇÃO “JANELAS
ABERTAS”

2H

24/7

FUNÇÃO “BOOST”

GARANTIA
COMPONENTES

PROGRAMAÇÃO
24H / 7 DIAS

INDICADOR DE
CONSUMO
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2018-11 FOLHETO HAVERLAND RADIADORES RCBL

Características principais
• Programação 24 horas / 7 dias
• Indicador de consumo.
• Função “Janelas abertas”
• Função “BOOST”. Ativa o emissor na potência
máxima por 120 minutos sem levar em conta o
termóstato.
• Função ITCS. Ativa o arranque do transmissor
antes do horário programado.
• Desenho inovador de elementos rectos de
alumínio de injecção
• Fluido térmico permutador de alta inércia
térmica
• Crono termóstato digital PID com uma precisão
de +/-0.2ºC
• Função manual ou automática

