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Отоплители. Отоплители SOMFY.

SOMFY е световен лидер в автоматизацията на тенти, перголи и сенници, външни и
вътрешни щори, гаражни и портални врати, отопление и осветление на открити площи.
SOMFY има световен пазaрен дял над 52%. RTS Somfy (Радио Технология Сомфи)
означава, че мотора комуникира с дистанционното управление и датчиците с радио
вълни и не се свързват помежду си с кабели.

Отоплители SOMFY с дистанционно управление

1. Търговско наименование - Heating Modulis Ramp RTS;
2. Отоплява с инфрачервени лъчи външни пространства, топлината се усеща върху
кожата, не загрява въздуха;
3. Отоплителите SOMFY са с възможност за насочване на отоплението
посредством универсалният комплект за фиксацията му;
4. В отоплителите SOMFY се използват две лампи за отопление с максимална
мощност от 2000 W и захранващо напрежение 230 V;
5. Отоплителите SOMFY осигуряват оптимална производителност с КПД 92% и
отоплява до 16 кв. метра;
6. Силата на отоплението се регулира тристепенно с дистанционното;

7. Отоплителите SOMFY е подходящи за отопление на навеси, барбекюта, покрити
тераси и площадки;
8. Това е най-евтиният начин да увеличите полезната площ на вашето жилище и да
удължите времето за ползване на вънщни площи през хладните дни и нощи.

Дистанционното управление на отоплителите SOMFY:
1. Дистанционното включва и изключва отоплителите SOMFY;
2. Регулира тристепенно отоплителите, на 33%, 66% и 100% от максималната им
мощност;
3. Когато отоплителите са повече ги управлява заедно в група (групирани
произволно) или по отделно;
4. Когато дистанционното е с вграден таймер, управлява отошплителите по
предварително зададен времеви график;
5. може да бъде управлявян посредством дистанционно управление RTS със скрол

Дистанционното управление може да е преносимо или ключ монтиран на стената.

Цени на отоплители и дистанционни SOMFY с включен ДДС за 1 брой
1.
2.
3.
4.
5.

Отоплителител SOMFY - 1073 лв.;
1-канално дистанционно – 63 лв.;
4-канално дистанционно – 108 лв.;
6-канално дистанционно – 340 лв.;
16-канално дистанционно – 298 лв.

Срок за доставка - до 3 седмици.
Гаранция - 2 години.

