
Heat4All SMARTLINE Infrapunalämmittimet – innovatiivista lämpöä parhaimmillaan
Taloudellinen, tyylikäs ja trendikäs: Valitsemalla Heat4All infrapunapaneelilämmittimen valitset 
nykyaikaisen lämmitysjärjestelmän, joka säästää energiaa. Siinä korkea laatu yhdistyy tyylikkää-
seen muotoiluun.

Heat4All - SMARTLINE (valkoinen)

Lämmitysala: jopa 24m2 
(per lämmitin)

Uusinta teknologiaa edustavat infrapunapaneelilämmittimemme on valmistettu Itävallassa 
korkealaatuisista ja ympäristöystävällisistä komponenteista.

Olipa valintasi sitten Classic paneelilämmitin, taululämmitin tai peililämmitin, voit olla varma siitä, 
että Heat4All SMARTLINE lämmittimesi on energiatehokas ja edullinen lämmitin.

Heat4All ICONIC infrapunapaneelilämmittimet jakavat lämmön tasaisesti huoneeseen. Ne luovat 
kotiisi mukavan ja terveellisen ilmapiirin, jossa on hyvä viihtyä.



      

Kuvaus:

E&OE

Heat4All SMARTLINE

Tuotetiedot
Pinta:     teräslevy, pulverimaalattu
Takapaneeli:    teräslevy, pulverimaalattu
Käyttötarkoitus:   suora lämmitys
Pinnan lämpötila:   noin 90°C - 110°C
Tulojännite:    230 V, 50/60 Hz
Väri:     valkoinen
Turvaominaisuudet:   IP 45, suojausluokka 1
Ylilämpösuojaus:   1-2 anturia lämmittimen koosta riippuen
Virtajohto / 
pistotulppa:    Tyyppi CEE 7/7 kulma, 8 mm litteä; virta-  
     johdon pituus: 1.9 m
Takuu:     5 vuotta
Todistukset:

Asennus: Seinälle tai kattoon

Mallit

               Nimi     Mitat    Nimellisjännite     Paino   Lämmitysala
Heat4All Smartline 175     495 x 350 x 16 mm           175 W                    2,35 kg          2 - 5 m²

Heat4All Smartline 320     595 x 595 x 16 mm  320 W       4,3 kg          4 - 8 m²

Heat4All Smartline 520     950 x 615 x 16 mm  520 W       6,75 kg          8 - 12 m²

Heat4All Smartline 700    1100 x 615 x 16 mm  700 W       8,2 kg         11 - 19 m²

Heat4All Smartline 1000    1240 x 815 x 16 mm  1000 W        11,2 kg         16 - 24 m²



      

Heat4All

Säätimet:

Vaihtoehto 1:

Vaihtoehto 2:

Vaihtoehto 3:

E&OE

BTD3
TS10 - Heat4All pistorasiaan kytkettävä termostaatti

Helppokäyttöinen, pistorasiaan kytkettävä TS10 termostaatti 
säätelee huoneen lämpötilaa, lisäksi siihen voi ohjelmoida 

useita lämpöä sääteleviä ohjelmia. Erinomainen hinta / laatu 
-suhde. 

+

BT710 - Heat4All huone-
termostaatti (langaton) 

BT003 - Heat4All Flush-
Mounted Switch Actuator

+

BT710 - Heat4All huone-
termostaatti (langaton) 

BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch 
Actuator (pistotulppa-adapteri) 

H4A langattoman termostaatin avulla voit automaattisesti säätää kotiin tai toimistoon asennettujen 
Heat4All infrapunalämmittimien lämpöasetuksia. H4A huonetermostaatti on digitaalinen, langaton ter-
mostaatti, jossa on vihreä LCD taustavalo. Termostaatti on helppo asentaa, internet-yhteyttä ei tarvita. 
Langattomaan termostaattiin voi yhdistää 9 vastaanotinta tai laitetta. 
H4A langattoman termostaatin edut:

• 7 viikottaista ohjelmaa, 6 lämpötilan muutosta per päivä
• Yksinkertainen ja helppo asennus – ilman internet -yhteyttä tai turhia johtoja
• Nopea lämpötilan muutos
• Tietoa toiminta-ajoista, lapsilukko, nappilukko
• Päiväkohtainen ohjelmointi (ma-pe, la-su ja ma-su) mahdollista
• Jäätymissuoja (3°C), varoitusääni patterin ollessa lähes tyhjä
• Kantosäde 35m 

BT710



      

Heat4All

Säätimet:

Vaihtoehto 4:

Vaihtoehto 5:

Vaihtoehto 6:

E&OE

+

BT003 - Heat4All Flush-
Mounted Switch Actuator

+

BT010 - Heat4All huoneter-
mostaatti vääntökytkimellä 

(langaton)

BT001 - Heat4All Adapter Plug Switch 
Actuator (pistotulppa-adapteri) 

HomeMatic sovellusohjelma älypuhelimelle, tabletille 
ja tietokoneelle

HomeMatic –hallintajärjestelmää voi käyttää kätevästi myös 
älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella HomeMatic so-

vellusohjelman kautta. Sen avulla voit kääntää lämmittimet 
päälle tai pois päältä, muuttaa lämpöasetuksia ja tarkkailla 

huonelämpötilaa mistä vain, milloin vain. 

BT010 - Heat4All huoneter-
mostaatti vääntökytkimellä 

(langaton) 

 
Heat4All huonetermostaatti vääntökytkimellä (langaton)

Vääntökytkimellä varustetun Heat4All huonetermostaatin avulla voit säätää huo-
neen lämpötilaa helposti kytkintä kääntämällä.


