
 
 

 

 SERIE DE PANOURI ELECTRICE DE ÎNCĂLZIRE 

FRAME E ȘI FRAME E WIFI 

Serie de panouri de încălzire electrică de ultimă generație 

cu afișaj LED, telecomandă sau telecomandă WiFi, sistem 

de securitate pe mai multe niveluri (inclusiv blocare pentru 

copii) și două opțiuni de instalare. 
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telecomandă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

2 niveluri 
pentru a 

maximaliza 
performanță 

Ascuns 
convecție 
mișcarea 
aerului 

deschideri 

Sistem de 
securitate 

pe mai 
multe 

niveluri 

În timp util 
opriți (1-24h) 

program 
săptămânal 

(funcție WIFI) 

Afișaj cu 
LED-uri 

Instalare în 
picioare pe podea 
(picioare cu role 

echipament 
standard)  

Montat pe perete         Blocaj pt          
(cadru suspenadt             copii 
echipament                             
standard 

       

       

     

       



 
 

Element de încălzire 

din aluminiu X-Prof 

Schimbător de 

căldură din aluminiu 

dintr-o singură 

bucată, cu secțiune în 

X, cu suprafață de 

disipare a căldurii 

mărită, și un element 

de încălzire electrică 

internă. 

 

Aspect curat 

Deschiderile pentru 

fluxul de căldură prin 

convecție sunt situate 

în partea din spate a 

panoului de încălzire 

și nu sunt vizibile din 

față. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Telecomandă                       Afișaj cu LED-uri     LED kijelző 
 

Model FRAME 1000 E FRAME 1500 E FRAME 2000 E FRAME 1000 E WIFI FRAME 1500 E WIFI FRAME 2000 E WIFI 

Grade de performanță kW 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0 

Racord electric V~/Hz 230 ~ / 50 

Element de încălzire / 

schimbător de căldură 

 aluminiu 

Carcasa panoului de încălzire  oțel 

Afișaj cu LED-uri  da 

Control  electric 

Telecomandă  da nu 

Conexiunea WiFi  nu da 

Blocaj pt copii  da 

Protecția împotriva căderilor  da 

Protecție împotriva 

 supraîncălzirii 

 da 

Clasificarea IP   IP24 

Instalare  montat pe perete / 

independent (versiune mobilă) 

Temporizare  oprit 1-24 ore pornit și oprit 1-24 ore / zile ale săptămânii 

Dimensiunea camerei care să 

fie încălzită 

m² 5 - 15 10 - 20 15 - 25 5 - 15 10 - 20 15 - 25 

Greutatea netă kg ±8% 4,1 4,8 5,6 4,1 4,8 5,6 

Lățime (X) mm 600 760 920 600 760 920 

Adâmcime (Y) mm 90 

Înălțime (Z) mm 380 

Echipament standard  telecomandă, cadru de agățat pe perete, 2 

picioare cu role 

cadru de agățat pe perete, 2 picioare cu role 

Informațiile de mai sus sunt furnizate doar cu titlu informativ și nu putem fi trași la răspundere pentru orice discrepanțe datorate unor erori tipografice sau de imprimare.  

 

FALCON TECH INCALZIRE 
Distribuitor național exclusiv al mărcii THERMEX 

România, Miercurea-Ciuc, str Harghita, nr.92, www.incalzirerom.ro  

 Siguranță pe mai multe niveluri  

 În caz de cădere și 

protecție împotriva supraîncălzirii. 
Nivel de protecție IP24 împotriva 

stropirii cu apă și murdărie 

mecanică cu un diametru mai mare 

de 12 mm. 

 

Versiunea cu montare pe perete, 
furnizată standard cu suporturi 

de montare pe perete. 

Ușor de control  

Controlul electronic al 

temperaturii de la 16°C la 

40°C prin intermediul 

panoului de control cu LED-

uri, de la 5°C la 40°C prin 

aplicația Wi-Fi. 

 

Design elegant  

Design modern, cu margini 

rotunjite, 

culoare albă clasică. 

Utilizare mobilă, cu rola 

standard picioare. 

Element de încălzire cu aranjament X 

 

http://www.incalzirerom.ro/

	Telecomandă                       Afișaj cu LED-uri     LED kijelző

