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Convector electric ELDOM GALANT Wi-Fi 
Gama de putere 500 - 3000 Watt 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcționare 

inteligentă și 

programabilă cu 

control Wi-Fi 

încorporat 

Elemente de încălzire 
în formă de U 

Performanță ridicată, 
spațiu foarte mic 

Control inteligent cu 
ecran TFT color de 

1,8" și meniu în limba 
engleză 

Programabilitate 
nelimitată Temperatura 
camerei poate fi setată 

minut cu minut 

Control WIFI 
standard, aplicație 
gratuită pentru iOS 

și Android 

Detectarea ferestrelor 
deschise Energie 

economie la un preț de 
bază 



Control electronic 
inovator 

 
Afișaj color de 1,8" cu meniu în 
limba maghiară. Programare 

săptămânală până la 

în intervale de 1 minut. 

Senzor de fereastră deschisă, 

pornire întârziată și mod de repaus 

redus, precum și protecție 
împotriva înghețului. 

 

Soluții de securitate 
pentru viitor 

 

Protecție încorporată împotriva 
răsturnării, funcție de blocare 
pentru copii, funcție de memorare 
pe 24 de ore în caz de pană de 
curent, protecție împotriva 
supraîncălzirii în două trepte, grad 
de protecție IP24 (poate fi instalat 
în încăperi cu aer umed)

Confort în timpul utilizării 

 
Design mic și compact datorită 

formei "U" 

element de încălzire mic. Încălzire 

rapidă și uniformă datorită 

"Tehnologiei dinamice". Aplicație 
gratuită descărcabilă pentru iOS și 

Android. Funcționare silențioasă, 

design fără ventilator.

 

 

 
 

Date tehnice 
 

ELDOM GALANT  5 WiFi 10 WiFi 15 WiFi 20 WiFi 25 WiFi 30 WiFi 

Instalare Cadru de suspendare montat pe perete și cablu de alimentare 
cu priză de lumină ca standard 

Control electronic Control WiFi inteligent ca standard 

Conexiune electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

Putere nominală kW 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Interval de încălzire controlat C° 7-28 7-28 7-28 7-28 7-28 7-28 

Înălțime mm 453 453 453 453 453 453 

Lățime (W) mm 400 592 688 880 1072 1216 

Lățime (A) mm 200 200 200 480 480 480 

Adâncime mm 84 84 84 84 84 84 

Suprafața încălzibilă a podelei m² 4-10 8-14 12-18 16-24 20-28 24-34 

Metri cubi de aer care pot fi 
încălziți 

m³ 10-25 20-35 30-45 40-60 50-70 60-85 

Masa netă kg 3,4 4,6 5,1 6,4 7,5 8,4 
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