CONVECTOARE ELECTRICE
BALLU
Singurele echipate cu tehnologia
INVERTER *
capabile să economisească 30% din energie electrică în
comparație cu radiatoarele tradiționale.
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Până la 30%
energie electrică
economisită
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Creați un sistem
de încălzire
domotizat
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All-in-one: roți și
modul Wi-Fi
incluse
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În condiții de
siguanță, nu arde
praful și oxigenul
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Încălzește
încăperile cu
20% mai rapid
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Conform
Eco-design /
Erp2018

Ce este radiatorul BALLU?
Flux de aer cald

Ballu este radiatorul electric cu convecție
care încălzește încăperile prin convecția
aerului.
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Aer rece

Mod de utilizare
manuală sau
automată
(recomandat
pentru economisirea
energiei)
cu până la 5 trepte
de putere

Program antigel
care nu permite ca
temperatura
camerei să scadă
sub 5°
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�
Programabil 24/7
atât de pe
dispozitiv,
cât și de pe
aplicația Ballu
Home*

Protecție pentru
copii
(anti-răsturnare și
blocare a tastelor)

Montaj pe perete sau pe roți

Temperatură
reglabilă
de la +5° la +35°

;lll(
Grile de emisie de
aer cald mai largi și
frontale pentru
încălzire mai rapidă

Senzor de
detectare
„Fereastră
deschisă”

�
Protecție
împotriva stropilor
de apă

Ce este tehnologia INVERTER?
Convectorul Ballu este singurul din lume
echipat cu termostatul digital INVERTER*
capabil să economisească energie într-un
procent de 30% în comparație cu
convectoarele trediționale cu consum
redus.

Avantajele tehnologiei INVERTER:

• reduce automat puterea de utilizare cu
până la 20% din puterea totală,
reducând astfel sarcina pe rețeaua
electrică.
• odată ce temperatura camerei este
setată după cum doriți, aceasta o
menține constantă și precisă.
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ECONOMIE DE ENERGIE DE 70% CERTIFICATĂ
În timpul testului de consum pe convectoarele Ballu, Rostest, cel mai mare
și cel mai important organism de certificare din Rusia, a declarat că
termostatele digitale INVERTER sunt capabile să economisească până la
70% energie electrică.Testul, efectuat pe radiatorul Rapid de 2000 W, a
confirmat că acest convector consumă aproximativ 3,60 kW pe zi. Așadar,
luând în considerare un cost de 0,20 €/kW, cu radiatoarele noastre de
2000 W, veți cheltui aproximativ 0,75€ pe zi, respectiv aproximativ 22€ pe
lună pentru a încălzi o cameră de 40 m3.

ÎNCĂLZEȘTE ÎNCĂPERILE cu 20% MAI RAPID
Radiatorul electric cu convecție Ballu este dotat cu funcții brevetate care îl fac cel mai rapid
în încălzirea încăperilor, menținând în același timp atenția asupra consumului.

ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE DIN
CERAMICĂ FĂRĂ VENTILATOR
Încălzirea cu convecție nu are nevoie de
un ventilator, ci de un element de
încălzire cu un miez ceramic acoperit cu
metal turnat. Acest lucru permite
convectoarelor electrice Ballu să fie
silențioase și să încălzească uniform
încăperile, economisind energie electrică
fără arderea prafului sau
oxigenului.

GRILĂ MAI MARE DE
ASPIRAȚIE A AERULUI
RECE

TEHNOLOGIE
HEDGEHOG
BREVETATA

Pentru a mări lungimea elementului de
încălzire am inventat noul cuplaj
Thermoresistst Compact, care se
remarcă prin dimensiunea compactă și
rezistența crescută la temperaturi
ridicate.

DESIGN TRAPEZOIDAL
BREVETAT
Datorită formei trapezoidale și amplasării
dispozitivului de control al termostatului
digital extern, fluxul de aer cald este
distribuit uniform în camera de convecție,
încălzind încăperea mai repede cu 20%. În
acest caz, în interiorul aparatului nu se
creează zone deosebit de fierbinți, mărind
astfel durata de viață a convectorului.

CONVECTOARE BALLU

Ghid pentru alegere
produs
Descoperă care este produsul care se potrivește ambientului tău!

PUTERE
MAX,W

DIMENSIUN I
CM,L-H-P

SPAȚIU CU
IZOLAȚIE
SLABĂ
(30-35W/M3)

SPAȚIU CU
IZOLAȚIE
MEDIE
(25W/M3)

SPAȚIU CU
IZOLAȚIE
BUNĂ
(18W/M3)

RAPID1500

1500

56 - 41,3 - 12,9

17m 2

22m 2

3 1m 2

RAPID1800

1800

64 - 41,3 - 12,9

20m 2

27m 2

37m 2

RAPID2200

2200

80 - 41,3 - 12,9

25m 2

33m 2

45m 2

RAPID FLAT1500

1500

105 - 22 - 9,8

17m 2

22m 2

3 1m 2

RAPID FLAT2000

2000

135 - 22 - 9,8

25m 2

30 m 2

41m 2

HEATMAX1000

1000

48 - 41,3 - 11,1

16 m 2

15m 2

21m 2

HEATMAX1500

1500

64 - 41,3 - 11,1

17m 2

22m 2

3 1m 2

HEATMAX2000

2000

80 - 41,3 - 11,1

25m 2

30 m 2

41m 2

MODEL

MODUL WI-FI INCLUS*
Ballu este singurul convector electric care include în
pachet modulul wi-fi* care, combinat cu aplicația
gratuită BALLU HOME, vă permite să gestionați
radiatoarele direct de pe smartphone, chiar și din
afara casei.
Aplicația BALLU HOME este pentru iOS și Android și
permite:
- CONTROL DE LA DISTANȚĂ
Comandați, selectați programele setate, programați
24/7
- CREAȚI SISTEMUL
DE ÎNCĂLZIRE
Combinați diferite radiatoare Ballu într-un singur
sistem de încălzire domotizat.

* Disponibil numai pe modelele RAPID

DIFERENȚELE DINTRE RADIATORUL
BALLU, RADIATOARELE TRADIȚIONALE
ȘI RADIATOARELE NORVEGIENE/
SUEDEZE

MODELE DISPONIBILE

Radiator cu
INVERTER si wi-fi

Radiator cu
INVERTER si wi-fi

Radiator electronic

CONTACT
\. 0766 367 287
office@magnumheating.ro
SC Magnum Heating SRL

www.balluhome.ro

