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Grzejniki promiennikowe Airelec Radiance 
 

 

W dzisiejszych czasach minimalizacja zużycia energii, jej ekologiczne  

pozyskiwanie, a tym samym dbałość o nasze środowisko naturalne zyskuje  

sobie wielu zwolenników. 

Ogrzewanie pomieszczeń zarówno mieszkalnych jak i innych jest znaczącym w  skali 

kraju segmentem zapotrzebowania na energię.  

Wraz z rozwojem nowoczesnych, ciepłych technologii budowlanych oraz dbałości o 

termoizolację starych i nowych obiektów coraz mniejszy  

udział w ogólnym bilansie kosztów ma koszt eksploatacji.  

Dlatego, wszędzie tam, gdzie wybudowano budynki z dobrą izolacją termiczną (niski 

współczynnik "k"), aspekt ochrony środowiska oraz rachunek ekonomiczny wskazują 

na stosowanie ogrzewania elektrycznego. 

 

 

 

Komfort 

• System ogrzewania przez ukierunkowaną emisję ciepła. 

• Element grzejny: panel aluminiowy z radiatorem AIRALU. 

• Termostat elektroniczny z dokładnością regulacji temperatury do 1/10 stopnia 

Celsjusza. 

• Możliwe zdalne sterowanie przewodem - cztery opcje: 

  komfort/eco/dyżur/wyłączony. 

• Prosta, elegancka linia wzornicza. 

• Ażurowa obudowa. 

 

Bezpieczeństwo 

• Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu grzejnego. 

• Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu. 

• Całkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrąglonymi narożnikami. 

• Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany przez polimeryzację. 

• Otwory perforacji obudowy mają średnicę 3,5 mm, co skutecznie chroni wnętrze grzejnika. 

• Odporność izolacji na przebicie IK08. 

• Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl. II, urządzenie bryzgoszczelne IP24. 

 

Możliwość regulacji Elementy regulacji za górną krawędzią grzejnika. 

• Pokrętło termostatu wyskalowane od pozycji „dyżur" (ok. *7°C) do pozycji ,9" maksimum (ok. +30°C. 

• Pokrętło wyłącznika oznaczone „M" włączony oraz „A" wyłączony. 

• Lampka kontrolna we wskaźniku ustawienia termostatu informuje o działaniu grzejnika. 

 

Instalacja 

• Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik. 

• Przewód zasilający (w wyposażeniu) umożliwia niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjne] za grzejnikiem. 

 

 

 

 

 Typ moc (W) 
oznaczenie 

kodowe 

wymiary (cm) 

dł. x wys. x sz. 

 

waga 

(kg) 

 
RADIANCE ET07 750 A688071 50x45x8,5 5,5 

RADIANCE ET10 

 

1000 A688073 

 

60 x 45 x 8,5 

 

6,3 

 
RADIANCE ET12 

 

1250 A688074 

 

70x45x8,5 

 

7,2 

 
RADIANCE ET15 

 

1500 A688075 

 

80 x 45 x 8,5 

 

8,3 

 
RADIANCE ET20 

 

2000 A688077 

 

100x45x8,5 

 

10,3 

 


