COVOR
INCALZITOR
“EASY”

COVOR INCALZITOR “EASY”
DOMENIUL DE APLICARE
Acest covor incalzitor este conceput pentru a induce rapid
senzatia de caldura la picioare. Podeaua rece este izolata
termic, iar picioarele sunt încălzite plăcut. Covorul Easy poate fi
utilizat în ambianțe unde temperatura la nivelul podelei este
mai mică decât temperatura la nivelul înălțimii umane.
NU PRODUCE EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASE

CARACTERISTICI FUNCTIONALE
Covorul incalzitor Easy este foarte stabil datorită suprafeței
inferioare anti-derapaj, trebuie amplasat pe podea, sub picioarele
unei persoane, se încălzește rapid, oferind un randament
constant. Produsul ajunge la temperatura optimă în câteva
minute și o menține atâta timp cât este necesar. Produsul are o
temperatură de funcționare maximă de 30/35° C. Ea produce o
căldură sănătoasă în zona picioarelor datorită undelor infraroșii.

FIBRA DE CARBON
Fibra de carbon este flexibilă, nu se oxidează, nu produce
emisii electromagnetice periculoase în timpul fluxului de
energie electrică, nu își modifică dimensiunile în timpul
variațiilor de temperatură și nu își modifică rezistența ohmică.
Nu se uzează și nu necesită mentenanța. Datorită rezistivității
mari a fibrei de carbon, generarea energiei termice se face
rapid și eficient, permițând economii importante de energie
electrică.

COVORAS “EASY” SUB BIROU

CONTROLUL TEMPERATURII

Termostat pentru o temperatură maximă de 30/35°C.

COVORAS “EASY”

STRATIFICARE

Stratificare începând cu partea exterioară:
• Mocheta.
• Rezistențe din fibra de carbon.
• Strat de izolare de 5,00 mm.
• Parte inferioară anti-derapaj.

Parte inferioara anti-derapaj

MODEL
TAP3

Siguranța

Economie

Maxima

energie

ALIMENTARE
230 Vac 50/60 Hz

CONFORMITATE

Flexibilitate
maximă

PUTERE

GRAD DE PROTECTIE

50 W

IP67
RF Clasa 1

CONTROL TEMPERATURA
Termostat de
30/35°C

Se încalzește în doar
10 minute
CABLU (cm)
Cablu de
alimentare
H07RNF 3G ,
Intrerupător IP24

Siguranța chiar și în caz
de umezire
DIMENSIUNI (cm)
50x70

Acest produs este fabricat in conformitate cu standardele de siguranta electrica, stabilite
prin norma de joasa tensiune 2014/35/EU. Acest produs este in conformitate cu directiva
2014/30/EU, in ceea ce priveste standardele pentru emisiile electromagnetice.
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