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moc 
( W ) 

typ 
oznaczenie 
kodowe 

Wymiary ( cm ) 
dł. x wys. x  głęb. 

waga       
( kg ) 

500 TACTIC ET05 A687481 36 x 40 x 8 3,4 

750 TACTIC ET07 A687482 36 x 40 x 8 3,7 

1000 TACTIC ET10 A687483 44 x 40 x 8 4,3 

1250 TACTIC ET12 A687484 52 x 40 x 8 4,9 

1500 TACTIC ET15 A687485 60 x 40 x 8 5,5 

1750 TACTIC ET17 A687486 76 x 40 x 8 6,0 

2000 TACTIC ET20 A687487 84 x 40 x 8 6,6 

 

 
Grzejnik konwekcyjny serii TACTIC 
 
 
 
 

KOMFORT 
���� Element grzejny : jednoczęściowy, aluminiowy 

radiator, w kształcie litery X, zespolony  
z hermetycznie zamkniętą grzałką . 

���� Termostat elektroniczny, cyfrowy z układem 
scalonym ASIC.   Dokładność regulacji 
temperatury do 0,1 stopnia Celsjusza. 

���� MoŜliwość zdalnego przełączania 4 trybów pracy 
poprzez przewód sterujący. Współpracuje  
z programatorem Micro Driver. 

 

ESTETYKA 
���� Prosta, elegancka linia wzornicza. 
���� Krawędzie obudowy łagodnie ścięte. 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
���� Automatyczne zabezpieczenia przed 

przegrzaniem obwodu grzejnego. 
���� Całkowicie metalowa obudowa z lekko 

zaokrąglonymi naroŜnikami. 
���� Odporny na wysokie temperatury lakier 

epoxydowy utwardzany przez polimeryzację. 
���� Odporność izolacji na przebicie IK08. 
���� Podwójna ochrona przeciwporaŜeniowa kl.II , 

urządzenie bryzgoszczelne IP24. 
 

MOśLIWOŚCI REGULACJI 
���� Pokrętło termostatu i wyłącznik umieszczone na 

górnej krawędzi obudowy, pod przykrywką. 
���� Optyczny wskaźnik działania grzejnika. 
���� Termostat wyskalowany od pozycji  ❅ "dyŜur" 

(ok.+7°C),do pozycji "8" maximum (ok.+30°C). 
���� Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji 

termostatu. 
���� Przewód sterujący umoŜliwia zdalne obniŜanie 

temperatury o ok. 4 stopnie Celsjusza (ECO), 
tryb dyŜur, wyłączenie.  

 

INSTALACJA 
���� Łatwy montaŜ na ścianie zapewnia załączony 

wspornik. 
���� Przewód zasilający (w wyposaŜeniu) umoŜliwia 

niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjnej 
za grzejnikiem. 

Normy i certyfikaty:          IK08 

1 - przełącznik (A -wyłączony / M -włączony) 
2 - pokrętło termostatu 
3 - optyczny wskaźnik działania 
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