
H40 - תנורי החימום מהדור החדש שלנו מסדרת
 ,IP24C עכשווי, אלגנטי, מעוצב בעל קווים נקיים, מתאים לעיצוב פנים מודרני בכל חלל ביתי או משרדי. המוצר בעל רמת הגנה של

ולכן ניתנים להתקנה לא רק בסביבה הביתית או משרדית, אלא גם בחדרים בעלי לחות גבוהה כגון שירותים וחדרי כביסה.

3 סוגי פיקוד-טרמוסטטים לבחירה:
● טרמוסטט WIFI - שליטה דרך אפליקציה

● שליטה דיגיטלית ללא צורך במכשיר חכם או אינטרנט
● שליטה סלייב )לבתים חכמים(

H40 תכונות המוצר וסיבות מצוינות לבחור בסדרת
)87mm עיצוב קומפקטי ואלגנטי )עומק ●

● התקנה קלה
● שליטה קלה דרך האפליקציה

● יחידת הפיקוד נמצא במיקום נגיש ונוח בחלק העליון של המוצר
● הגנה מפני התחממות יתר במקרה של כיסוי המוצר בעת שימוש

● פונקצית נעילה לילדים
● 5 שנות אחריות

תנורי חימום בעיצוב מודרני ומינימלסטי

הגנה ממצב 
קור קיצוני 

חמש שנות 
אחריות

שליטה דרך 
אפליקציה

בידוד כפול

הגנה מפני 
התחממות יתר

לוח זמנים שבועי 

 IP24C מוגן

זיהוי 
"מצב חלון פתוח" 

נעילת ילדים

ניתן לקליברציה 
לדיוק הטרמוסטט

הפעלה אדפטיבית

טרמוסטט דיגיטלי

חיסכון של עד 25% התקנה קלה



וואט צבע אורך מק"ט

250W 520 מ"מ   אפור | שחור | לבן 618000 / 618200 / 618300

 400W אפור | שחור | לבן 565 מ"מ 618001 / 618201 / 618301

600W אפור | שחור | לבן 635 מ"מ 618002 / 618202 / 618302

800W אפור | שחור | לבן 750 מ"מ 618003 / 618203 / 618303

1000W אפור | שחור | לבן 809 מ"מ 618004 / 618204 / 618304

1200W אפור | שחור | לבן 984 מ"מ 618005 / 618205 / 618305

1400W אפור | שחור | לבן 1094 מ"מ 618006 / 618206 / 618306

2000W אפור | שחור | לבן 1403 מ"מ 618008 / 618208 / 618308

וואט צבע אורך מק"ט

250W 655 מ"מ   אפור | שחור | לבן 628000 / 628200 / 628300

400W אפור | שחור | לבן 783 מ"מ 628001 / 628201 / 628301

600W אפור | שחור | לבן 1005 מ"מ 628002 / 628202 / 628302

800W אפור | שחור | לבן 1186 מ"מ 628003 / 628203 / 628303

1000W אפור | שחור | לבן 1380 מ"מ 628004 / 628204 / 628304

1200W אפור | שחור | לבן 1548 מ"מ 628005 / 628205 / 628305

1400W אפור | שחור | לבן 1760 מ"מ 628006 / 628206 / 628306

 תנורי החימום  H40 L - גובה 210 מ"מ

 תנורי החימום H40 H - גובה 330 מ"מ

אפליקצית Glamox heating wifi ניתנת להורדה

                                         או

H40 - תנורי החימום מהדור החדש שלנו מסדרת

● שליטה סלייב )לבתים חכמים(

● שליטה דיגיטלית ללא צורך במכשיר חכם או אינטרנט

Wifi שליטה דרך אפליקציה חכמה ●

 

מבחר של סוגי פיקוד / טרמוסטט:

  info@nextheat.co.il | www.nextheat.co.il
*2484 היהלום 3, ברקת, 7318500 | 

תנור חימום מומלץ לפי גודל חדר:
וואטגודל החדר

מ"ר  3250
מ"ר  5400
מ"ר  8600
מ"ר  10800
מ"ר  131000
מ"ר  151200
מ"ר  181400
מ"ר  252000


