Design-convector DFB4T
Energiezuinig kamerverwarmingssysteem in Scandinavisch
design met slimme opties en stijlvolle accessoires

Functies
• Zelflerend automatisch verwarmingssysteem "EcoStart" evenals een selecteerbaar weektimerprogramma met
behulp van een vervangbare controller
• Smart Ready: Door integratie in het DIMPLEX Smart Climate System en de Energy Control App
• Beschikbare warmte vermogens van 750, 1000 en 1500 watt en een convector hoogte van 40 cm
• Verhoogde veiligheid door beschermende isolatie en spatwaterbescherming, beschermingsklasse IP 24
Montage
• Opbouw H-frame maakt eenvoudige, snelle en nauwkeurige wand montage mogelijk
• Vaste aansluiting door een flexibele en verborgen wandaansluitdoos
• Stekker voor aansluiting op het stopcontact
• Mobiel gebruik dankzij de accessoires van voeten of wielen
Design
• Edel, strak design met een front luchtuitlaat
• Afgeronde behuizing van wit plaatstaal met een glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
• Ruimtebesparend door geringe inbouwdiepte

Elektrische verwarming flexibel, eenvoudig en efficiënt op afstand regelen: de
DBF4T zorgt niet alleen voor comfortabele warmte, maar ook voor een slimme
bediening. Met het Smart Climate System en de DIMPLEX Energy Control App kan
het slimme elektrische verwarmingssysteem altijd en overal worden aangestuurd.
Of het nu op een mobiele telefoon of tablet is: alle opties zijn in één oogopslag
zichtbaar en de kamertemperatuur kan met slechts een tik van uw vinger worden
geregeld.

Design-Convector DFB4T
Technische Data
Convector met elektronische thermostaat voor wandmontage of mobiel gebruik.
Simpel, slank en chic: compacte behuizing met geringe inbouw diepte.
Beschikbare verwarmings vermogens van 750, 1000 en 1500 W.
Wandkonvektor DFB4T – 40 cm

Art.-Nr.

kleur

vermogen
W


spanning

klasse

IP Klasse

Regel
bereik

B x H x D mm

Gewicht
kg

DFB4T 07

D82740007

wit 1

750

1/N ~ 230V,
50 Hz

II

IP 24

5 tot 30 °C

625 x 400 x 90

3,9

DFB4T 10

D82740010

wit 1

1000

1/N ~ 230V,
50 Hz

II

IP 24

5 tot 30 °C

725 x 400 x 90

4,5

DFB4T 15

D82740015

wit 1

1500

1/N ~ 230V,
50 Hz

II

IP 24

5 tot 30 °C 1025 x 400 x 90

6,3

1

Toebehoren:

Voeten en wielen FS 40
Maakt gebruik als staand
apparaat of op wielen
mogelijk.

Smart Climate CONTROL
Integratie in het Smart Climate System via de
Smart Climate Control Easy en Advanced
bediening.

FS 40 wielen Art.-Nr.
D1006570

Easy: Art.-Nr. D1007200
Advanced: Art.-Nr. D1007190
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