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Подвижни и регулируеми 
рингове за кърпи

КОНВЕКТОР ЗА БАНЯ

KÉA
КОНВЕКТОР ЗА БАНЯ

TELIA
• Елегантен отоплител за баня с 
   компактни размери и с поставка** 
   за кърпи

• Електронен термостат 

• Капсулован нагревателен елемент 
   (безопасен, безшумен, надежден) и 
   допълнителен вентилатор за бързо загряване 

• Дигитално управление с LCD дисплей

• BOOST функция за бързо затопляне, режим 
   на сушене и функция “Топла кърпа“ 

• Защита против замръзване

• Защита срещу образуване на петна 

• Два налични цвята: бял или антрацитено сив

• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани 
   и мокри помещения

• В съответствие с изискванията за ErP

• Елегантен отоплител за баня с 
   компактни размери и с поставка** 
   за кърпи

• Електронен термостат 

• Капсулован нагревателен елемент  
   (безопасен, безшумен, надежден) и 
   допълнителен вентилатор за бързо загряване

• Touch screen + LED дисплей

• Седмично програмиране

• Функция отсъствие/ присъствие

• Функция „Отворен прозорец“

• BOOST функция за бързо затопляне

• Защита против замръзване

• Два налични цвята: бял без поставка за кърпи 
   и черен с поставка за кърпи

• Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж   
   в бани и мокри помещения

• В съответсвие с изискванията за ErP
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Мощност 
(W)

Размери (mm)  Нето
тегло (kg)W H D

800 + 600 340 705 113 8.8 до 8

Отоплявана 
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m

IP24

IP24

Мощност  
(W)

Размери (mm)  Нето
тегло (kg)W H D

1000 + 800
1000 + 800**

403318 112
579318 112

3
3.7

до 10
до 10

Отоплявана 
площ (m²)

За стандартни помещения с височина 2.6 m

Миещ се 
филтър

40
3

318

57
9

318

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
** Поставката за кърпи се отнася за конвектор Telia  с черен цвят

*В сравнение със стандартен мехничен термостат
**Поставката за кърпи може да се деинсталира, според желанието на  потребителя 

Вносител: Би Джи Ар Груп ООД
1408 София, бул. Витоша 115-117

Тел: 0700 11 220, (02) 953 33 25, Факс: (02) 953 36 32
e-mail: office@bgr.bg;

www.bgr.bg, www.atlantic-comfort.bg


