
Kasutusjuhend

RAD 500 – RAD 1500 – RAD 2000 – RAD 2000T

Seade sobib ainult hästi soojustatud ajutise kasutusega ruumide jaoks 

ÕLIRADIAATOR

Art nr:
36.360.9 (RAD 500) – 36.363.0 (RAD 1500)

36.367.8 (RAD 2000) – 36.372.2 (RAD 2000T)
36.368.5 (RAD 2000 Šveitsi pistik)
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See sümbol seadmel tähendab: mitte kinni katta!
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Kirjeldus
A. Toitelüliti (O/I)

B. Termostaadi pöördnupp

C. Märgulamp

D. Käepide

E. Õliga täidetud ribid

F. Pöördrattad

G. Toitejuhtme hoidik koos pistikupesaga

H. Jalg (2x)

I. Turbo-lüliti
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Eesti

Tehnilised andmed
Mudel RAD 500 RAD 1500 RAD 2000 RAD 2000T
Toitepinge V/Hz 220–240 / 50
Suurim võimsus W 500 1500 2000 2000+400(T)

Seaded W 500 600 – 900 – 1500 750 – 1250 – 
2000

750 – 1250 
– 2000 – 

2400(Turbo)
Ribide arv 5 7 9 9
Termostaat + + + +
Turbo – – – +
Mõõtmed cm 26 × 14 × 38 33 × 24 × 55 40,5 × 24 × 55 42,5 × 24 × 62,5
Mass kg 2.7 6 7.2 10

Üldised ohutusjuhised
1. Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolega läbi.

2. Enne uue soojendi kasutamist veenduge, et seadmel, selle juhtmel ega pistikul ei ole nähtavaid 
kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud seadet, vaid saatke see asendamiseks edasimüüjale tagasi.

3. Soojendi on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. Kasutage soojendit kodus 
ainult lisakütteseadmena.

4. Soojendi ei sobi kasutamiseks niisketes ega märgades kohtades, näiteks vannitoas ja pesuköögis. 
Ärge paigutage soojendit kraanikausi, vanni, duši, basseini, purskkaevu ega muu niiskusallika 
lähedusse. Hoidke seda vette kukkumise eest ja välistage vee soojendisse sattumise võimalus. Kui 
soojendi siiski kukub vette, eraldage see kohe toiteallikast! Ärge kasutage seest niisket soojendit, 
vaid viige see parandusse. Ärge kastke soojendit, selle toitejuhet ega pistikut vette, ärge katsuge 
soojendit märgade kätega.

5. Seadmele märgitud toitepinge ja sagedus peavad olema vastavuses kasutatava pistikupesa 
omadega. Elektripaigaldis peab olema kaitstud rikkevoolukaitsmega (kuni 30 mA).

6. Enne seadme elektrivõrku ühendamist kerige juhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et juhe ei puutu 
soojendi ühegi osa vastu ega kuumene ka muul moel. Ärge vedage juhet vaiba alt; ärge katke seda 
mattide, vaibaribade või muu sarnasega ja jälgige, et see ei jääks käimiskohtadel jalgu. Hoolitsege, 
et juhtmele ei oleks võimalik peale astuda ja see ei jääks mööbli alla. Ärge vedage juhet ümber 
teravate nurkade ega kerige seda pärast kasutamist liiga tihedalt kokku!

7. Võimaluse korral ärge kasutage pikendusjuhet, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja 
tuleohu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, siis kasutage kahjustusteta ja heakskiidetud 
pikendusjuhet ristlõikega vähemalt 3 × 1,5 mm² (RAD 500 ja RAD 1500) / 3 × 2,5 mm² (RAD 2000 ja 
RAD 2000T) ning lubatud võimsusega vähemalt 600 W (RAD 500) / 1800 W (RAD 1500 / 2400 W 
(RAD 2000) / 2900 W (RAD 2000T). Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe alati täies pikkuses 
lahti!

8. Elektrisüsteemi ülekoormuse ja kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage soojendiga 
samasse pistikupessa ega samasse vooluahelasse teisi elektriseadmeid.

9. Ärge kasutage soojendit niisketes kohtades, välitingimustes ega väiksemates ruumides kui 4 m² 
(RAD 500) / 6 m² (RAD 1500) / 9 m² (RAD 2000 ja 2000T).

10. Soojendi sisaldab kuumi, hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seetõttu ei tohi soojendit kasutada 
paikades, kus hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke või gaase jms.

11. Ärge paigutage soojendit pistikupesa lähedusse, selle alla ega otse selle vastu. Soojendit ei tohi 
paigutada ka lahtise tule ega muude kuumusallikate lähedusse.
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12. Ärge kasutage soojendit mööbli, kardinate, paberi, rõivaste, voodipesu ega muude kergsüttivate 
esemete, samuti koduloomade läheduses või otse vastas. Hoidke need soojendist vähemalt 1 m 
kaugusel.

13. Soojendit ei tohi kinni katta! Tuleohu vältimiseks ei tohi soojendi õhu välja- ja sisselaskeavasid mingil 
moel tõkestada. Ärge kasutage soojendit rõivaste kuivatamiseks ega asetage midagi soojendi peale. 
Ärge asetage soojendit pehmetele pindadele, näiteks voodile või pehmele vaibale, sest need võivad 
õhuavaused kinni katta.

14. Veenduge, et soojendi ümbruses oleks tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage soojendit seintele 
või suurtele esemetele liiga lähedale ega asetage seda riiulite, kappide jne alla.

15. Vältige võõrkehade sattumist soojendi tuulutus- ja väljundavadesse, sest need võivad põhjustada 
elektrilöögi, tulekahju või seadme kahjustuse.

16. Ärge jätke sisselülitatud soojendit järelevalveta. Enne pistiku pesast väljatõmbamist lülitage küttekeha 
alati välja. Kui soojendit ei kasutata, tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Pistiku pistikupesast 
väljatõmbamisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.

17. Lülitage soojendi alati välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda enne:

• puhastamist,

• hooldamist,

• puudutamist või liigutamist. Kasutage selleks käepidet.

18. Sisselülitatud seade läheb kuumaks. Põletuste ärahoidmiseks vältige naha kokkupuudet kuumade 
pindadega.

19. Ärge kasutage soojendi automaatseks sisselülitamiseks taimerit ega muud sellist seadet. Enne 
kasutamist kontrollige alati seadme ohutust!

20. Laste või puudega isikute läheduses tuleb seadet kasutada järelevalve all. Alalise järelevalve 
puudumisel hoidke alla kolmeaastased lapsed soojendist eemal. Kolme kuni kaheksa aasta 
vanused lapsed tohivad seadet ainult sisse ja välja lülitada tingimusel, et seade on pandud või 
paigaldatud tavalisse kasutuskohta ning lapsed on täiskasvanu järelevalve all või saanud seadme 
ohutu kasutuse juhised ja mõistavad kaasnevaid ohtusid. Kolme kuni kaheksa aasta vanused lapsed 
ei tohi ühendada seadme toitejuhet ega seadet reguleerida, puhastada või hooldada.

 See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele ega füüsilise, sensoorse või vaimse puudega 
isikutele, samuti neile, kellel ei ole seadme kasutamiseks teadmisi või kogemusi. Üle kaheksa 
aasta vanused lapsed, väheste sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ning need, 
kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada vaid juhul, kui nad on 
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud seadme ohutu kasutuse juhised ja 
mõistavad kaasnevaid ohtusid.

 Ärge laske lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma 
järelevalveta.

21. Hoidke soojendi puhas. Seadmesse kogunenud tolm, mustus või sete on kõige tavalisem 
ülekuumenemise põhjus. Puhastage soojendit nendest jäätmetest korrapäraselt.

22. Ärge lülitage seadet sisse, kui olete avastanud seadme, juhtme või pistiku vigastuse, kui seadme 
töös esineb häireid, kui see on maha kukkunud või esineb märke mõnest muust veast. Tagastage 
komplektne seade müüjale või viige kvalifitseeritud elektrikule ülevaatuseks ja remondiks. Nõudke 
alati originaalosade kasutamist.

23. Radiaator on täidetud spetsiaalse õliga. Õlimahutite avamist hõlmavaid parandustöid võivad läbi 
viia ainult teenusepakkujad, keda tootja on selleks volitanud. Õlilekke kahtluse korral konsulteerige 
nende teenusepakkujatega.

24. Kasutage üksnes tootja soovitatud või tarnitud tarvikuid ja lisaseadmeid.

25. Seadet (sealhulgas juhet ja pistikut) võivad lahti võtta ja remontida üksnes volitatud ja kvalifitseeritud 
isikud.



7

26. Kasutage soojendit üksnes selleks ette nähtud eesmärgil ja selle kasutusjuhendi järgi. Juhiste 24, 25 
ja 26 mittejärgimine võib põhjustada seadme kahjustuse, tulekahju või kehavigastuse. Nende juhiste 
eiramine tühistab kohe ka igasuguse garantii ning seadme müüja, maaletooja ja tootja ei vastuta 
tagajärgede eest.

Paigaldamine, paigutamine ja ühendamine
Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Pärast pakendi eemaldamist 
veenduge, et seadmel ei esineks kahjustuste ega muude rikete, puuduste ja tõrgete tunnuseid. Kahtluse 
korral ärge kasutage seadet, vaid võtke ülevaatuseks või asenduseks ühendust seadme müüjaga.

Ärge kasutage soojendit enne, kui see on paigaldatud kooskõlas järgnevate juhistega.

RAD 500
Suruge kaasas olevad jalad esipaneeli ja tagumise ribi 
vahele, nagu joonisel näidatud. Seejärel kinnitage kruvid.

RAD 1500 ja RAD 2000
• Kinnitage 2 × 2 pöördratast nelja kuppelmutri abil kahe 

rattatoe otstesse. Rattad peaksid paiknema õõnsal küljel!

• Pöörake soojendi tagurpidi (vältige põrandavärvi kriimustamist!)

• Eemaldage U-kujulistelt kammitsatelt tiibmutrid.

• Seejärel ühendage U-kujulised kammitsad vasakule ja paremale äärmiste ribide vahele.

• Lükake rattatoed koos ratastega U-kujulise kammitsa otstele seda pidi, et rattad oleksid lõpuks kinnitatud 
nii, nagu on näidatud selle trükise kaanel: võimalikult üksteisest eemale.

• Seejärel keerake tiibmutrid U-kujulise kammitsa otstele ja pingutage kinni, kuid vältige õliga täidetud 
ribide kahjustamist.

• Pöörake radiaator tagasi püstisesse asendisse, rattad allapoole.

Hoiatus. Kasutage soojendit ainult püstises asendis ja nii, et see seisaks ratastel või jalgadel 
(nagu on kujutatud selle juhendi esikaanel).

Seadme kasutamine muus asendis on ohtlik!
• Leidke soojendile sobiv asukoht vähemalt ühe meetri kaugusel esemetest, seintest ja kergsüttivatest 

materjalidest (vt ka ohutusnõudeid).

• Jälgige, et sisselülitatud soojendi oleks alati kindlal, tasasel ja rõhtsal pinnal. Ärge kunagi paigutage 
seda voodile, diivanile, pehmele vaibale või muule sellisele pinnale!

• Kontrollige, kas kasutatav pistikupesa on maandatud ja selle nimipinge vastab radiaatori tüübiplaadil 
märgitud pingele.
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Seadistamine ja kasutamine
• Lülitage toitelüliti välja (asend O) ja keerake termostaat lõppu (max).

• Sisestage pistik lõpuni pistikupessa. Eelnevalt kerige toitejuhe lõpuni lahti (RAD 1500 / 2000 / 2000T). 
Mudelitel RAD 1500, 2000 ja 2000T süttib nüüd märgulamp.

RAD 500.
• Nüüd vajutage käivituslüliti sisse (asend I): lamp põleb ja soojendi hakkab tööle. RAD 1500 / 2000 / 

2000T.

• Seadke soojendi võimsuse nupp asendisse 1, 2 või 3. Soojendi hakkab nüüd tööle vastava võimsusega 
600, 900 või 1500 W (RAD 1500) või 750, 1250 või 2000 W (RAD 2000 ja 2000T). Aeglaseks 
soojendamiseks, väheseks temperatuuri tõstmiseks või väikese ruumi puhul valige asend 1. Kiireks 
soojendamiseks, suureks temperatuuri tõstmiseks või suure ruumi puhul valige asend 2 või 3.

Termostaat
Kui ruumis on saavutatud soovitud temperatuur, pöörake termostaadinuppu madalama temperatuuri 
poole, kuni kuulete klõpsatust. Kui jätate nupu sellesse asendisse, säilitab radiaator temperatuuri, 
lülitudes regulaarselt sisse ja välja. Termostaadinuppu MAX/MIN poole pöörates tõstate/langetate valitud 
temperatuuri. Soovi korral saate nüüd seadme ümber lülitada madalamale võimsusele.

Termostaat RAD 500
Termostaadinupu lõpuni MIN asendisse pööramisel hoitakse ruumis 5 °C temperatuuri (kui ruum ei ole 
liiga suur või liiga külm) – külmumiskaitse funktsioon.

Turbo
Soojendil RAD 2000T on eraldi keraamiline küttekeha (400 W) koos sisseehitatud puhuriga, millega saab 
ruumi sooja õhku puhuda. Turbo-funktsiooni käivitamiseks vajutage Turbo lüliti sisse (asend I, lamp süttib). 
Turbo-funktsiooni lõpetamiseks lülitage Turbo lüliti välja (asend O, lamp kustub).

• Seadme väljalülitamiseks lülitage toitelüliti välja (asend O). Soojendi lülitub välja. Tõmmake pistik 
pesast välja.

• Märkus! Õliga täidetud radiaatori jahtumine võtab aega. Laske radiaatoril enne selle puudutamist või 
liigutamist piisavalt kaua jahtuda (kasutage käepidet!).

Ohutusseadised
Soojendi on varustatud ümberkukkumiskaitsmega, mis lülitab ümber kukkunud seadme automaatselt 
välja. Kui tõsta soojendi tagasi püstasendisse, jätkab see tavapärast töötamist. Enne edasist kasutamist 
lülitage seade siiski välja, eemaldage pistik pistikupesast ja veenduge, et seade ei oleks kahjustatud. Kui 
seade on kahjustatud või tõrgub, siis ärge seda kasutage, vaid laske üle vaadata ja parandada.

Sisemuse ülekuumenemise korral lülitab ülekuumenemiskaitse seadme välja. Radiaator võib üle 
kuumeneda juhul, kui seade ei saa piisavalt kuumust välja juhtida või on takistatud värske õhu juurdepääs. 
Nagu eespool mainitud, on ülekuumenemise põhjuseks tavaliselt see, et soojendi on (osaliselt) kinni 
kaetud, õhu sisse- või väljalaskevõred on tõkestatud või seade on paigaldatud liiga seina või muu sarnase 
lähedale. Kui ülekuumenemiskaitse soojendi välja lülitab, lülitage toitelüliti välja (asend O) ja tõmmake 
pistik pesast välja. Laske soojendil mõnda aega jahtuda, kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja kasutage 
seadet tavapärasel viisil edasi. Kui probleem püsib või kui te ei ole suutnud leida ülekuumenemise põhjust, 
lülitage soojendi kohe välja ja tõmmake pistik pesast. Võtke ühendust teenindusega ja laske radiaator ära 
parandada.
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Puhastamine ja hooldamine
Hoidke soojendi puhas. Tolmu- ja mustuseosakeste kogunemine seadmesse on üks sagedamaid 
ülekuumenemise põhjusi ning seetõttu tuleb seadet korrapäraselt puhastada. Lülitage soojendi välja, 
eemaldage pistik pistikupesast ja laske soojendil enne puhastamist või hooldamist maha jahtuda.

• Puhastage soojendi välispinda korrapäraselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage sööbivaid 
seepe, pihuseid, puhastus- või abrasiivained, vahasid, poleerimisvedelikke ega kemikaalilahuseid!

• Eemaldage tolmuimejaga ettevaatlikult õhuvõredelt tolm ja mustus.

• Soojendi muud osad ei vaja hooldust.

• Kasutushooaja lõpus pange puhastatud soojendi hoiule, võimaluse korral originaalpakendis. Soojendit 
tuleb hoida püstasendis jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.

• Ärge visake soojendit pärast kasutusea lõppu majapidamisjäätmete hulka. Viige see kohalikku 
elektriseadmete kogumiskeskusse, kus eraldatakse ringlussevõetavad materjalid ja võetakse need 
uuesti kasutusele.

Madalpingedirektiiv 2014/35/EL: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/
EL:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 EN 55014-2:2015
EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 04.05.2017
W.J. Bakker, tegevdirektor.
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ERP
Mudeli tähis: RAD500
Nimetus Sümbol Väärtus Seade Nimetus Seade

Soojendusvõimsus Soojenduse juhtimistüüp, ainult elektrilistele 
hoiukoha soojenditele (valige üks)

Nimiküttevõimsus Pnom 0.276 kW küttevoolu käsitsi juhtimine, 
sisseehitatud termostaadiga Puudub

Vähim küttevõimsus 
(viiteks) Pmin 0.00 kW küttevoolu käsitsi juhtimine toa- ja/või 

välistemperatuuri tagasisidega Puudub

Suurim pidev 
küttevõimsus Pmax,c 0.276 kW

küttevoolu elektrooniline juhtimine 
toa- ja/või välistemperatuuri 
tagasisidega

Puudub

Abielektriseadiste 
voolutarve puhuriga toetatud kuumuse väljutus Puudub

Nimiküttevõimsusel elmax puudub kW Küttevõimsuse/toatemperatuuri 
juhtimise tüüp (valige üks)

Vähimal 
küttevõimsusel elmin puudub kW üheastmeline küttevõimsus ilma 

toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

Ooteolekus elSB puudub kW Kaks või rohkem käsitsi astet, ilma 
toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

mehaanilise termostaadi abil 
toatemperatuuri juhtimisega Jah

elektroonilise toatemperatuuri 
juhtimisega Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos päevataimeriga Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos nädalataimeriga Puudub

Muud juhtimisvariandid (võimalik 
mitu varianti)
toatemperatuuri juhtimisega, koos 
kohaloleku tuvastusega Puudub

toatemperatuuri juhtimisega, koos 
avatud akna tuvastusega Puudub

kaugjuhtimispuldi võimalusega Puudub
kohanduva käivituse juhtimisega Puudub
tööaja piiranguga Puudub
välistemperatuuri anduriga (black 
bulb) Puudub

Kontaktandmed EUROM-KOKOSSTRAAT 20-8281JC-GENEMUIDEN-HOLLAND
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ERP
Mudeli tähis: RAD1500
Nimetus Sümbol Väärtus Seade Nimetus Seade

Soojendusvõimsus Soojenduse juhtimistüüp, ainult elektrilistele 
hoiukoha soojenditele (valige üks)

Nimiküttevõimsus Pnom 0.526 kW küttevoolu käsitsi juhtimine, 
sisseehitatud termostaadiga Puudub

Vähim küttevõimsus 
(viiteks) Pmin 0.00 kW küttevoolu käsitsi juhtimine toa- ja/või 

välistemperatuuri tagasisidega Puudub

Suurim pidev 
küttevõimsus Pmax,c 0.526 kW

küttevoolu elektrooniline juhtimine 
toa- ja/või välistemperatuuri 
tagasisidega

Puudub

Abielektriseadiste 
voolutarve puhuriga toetatud kuumuse väljutus Puudub

Nimiküttevõimsusel elmax puudub kW Küttevõimsuse/toatemperatuuri 
juhtimise tüüp (valige üks)

Vähimal 
küttevõimsusel elmin puudub kW üheastmeline küttevõimsus ilma 

toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

Ooteolekus elSB puudub kW Kaks või rohkem käsitsi astet, ilma 
toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

mehaanilise termostaadi abil 
toatemperatuuri juhtimisega Jah

elektroonilise toatemperatuuri 
juhtimisega Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos päevataimeriga Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos nädalataimeriga Puudub

Muud juhtimisvariandid (võimalik 
mitu varianti)
toatemperatuuri juhtimisega, koos 
kohaloleku tuvastusega Puudub

toatemperatuuri juhtimisega, koos 
avatud akna tuvastusega Puudub

kaugjuhtimispuldi võimalusega Puudub
kohanduva käivituse juhtimisega Puudub
tööaja piiranguga Puudub
välistemperatuuri anduriga (black 
bulb) Puudub

Kontaktandmed EUROM-KOKOSSTRAAT 20-8281JC-GENEMUIDEN-HOLLAND
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ERP
Mudeli tähis: RAD2000/RAD2000 SWISS PLUG
Nimetus Sümbol Väärtus Seade Nimetus Seade

Soojendusvõimsus Soojenduse juhtimistüüp, ainult elektrilistele 
hoiukoha soojenditele (valige üks)

Nimiküttevõimsus Pnom 0.813 kW küttevoolu käsitsi juhtimine, 
sisseehitatud termostaadiga Puudub

Vähim küttevõimsus 
(viiteks) Pmin 0.00 kW küttevoolu käsitsi juhtimine toa- ja/või 

välistemperatuuri tagasisidega Puudub

Suurim pidev 
küttevõimsus Pmax,c 0.813 kW

küttevoolu elektrooniline juhtimine 
toa- ja/või välistemperatuuri 
tagasisidega

Puudub

Abielektriseadiste 
voolutarve puhuriga toetatud kuumuse väljutus Puudub

Nimiküttevõimsusel elmax puudub kW Küttevõimsuse/toatemperatuuri 
juhtimise tüüp (valige üks)

Vähimal 
küttevõimsusel elmin puudub kW üheastmeline küttevõimsus ilma 

toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

Ooteolekus elSB puudub kW Kaks või rohkem käsitsi astet, ilma 
toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

mehaanilise termostaadi abil 
toatemperatuuri juhtimisega Jah

elektroonilise toatemperatuuri 
juhtimisega Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos päevataimeriga Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos nädalataimeriga Puudub

Muud juhtimisvariandid (võimalik 
mitu varianti)
toatemperatuuri juhtimisega, koos 
kohaloleku tuvastusega Puudub

toatemperatuuri juhtimisega, koos 
avatud akna tuvastusega Puudub

kaugjuhtimispuldi võimalusega Puudub
kohanduva käivituse juhtimisega Puudub
tööaja piiranguga Puudub
välistemperatuuri anduriga (black 
bulb) Puudub
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ERP
Mudeli tähis: RAD2000T
Nimetus Sümbol Väärtus Seade Nimetus Seade

Soojendusvõimsus Soojenduse juhtimistüüp, ainult elektrilistele 
hoiukoha soojenditele (valige üks)

Nimiküttevõimsus Pnom 1.274 kW küttevoolu käsitsi juhtimine, 
sisseehitatud termostaadiga Puudub

Vähim küttevõimsus 
(viiteks) Pmin 0.376 kW küttevoolu käsitsi juhtimine toa- ja/või 

välistemperatuuri tagasisidega Puudub

Suurim pidev 
küttevõimsus Pmax,c 1.274 kW

küttevoolu elektrooniline juhtimine 
toa- ja/või välistemperatuuri 
tagasisidega

Puudub

Abielektriseadiste 
voolutarve puhuriga toetatud kuumuse väljutus Puudub

Nimiküttevõimsusel elmax puudub kW Küttevõimsuse/toatemperatuuri 
juhtimise tüüp (valige üks)

Vähimal 
küttevõimsusel elmin puudub kW üheastmeline küttevõimsus ilma 

toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

Ooteolekus elSB puudub kW Kaks või rohkem käsitsi astet, ilma 
toatemperatuuri juhtimiseta Puudub

mehaanilise termostaadi abil 
toatemperatuuri juhtimisega Jah

elektroonilise toatemperatuuri 
juhtimisega Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos päevataimeriga Puudub

elektrooniline toatemperatuuri 
juhtimine koos nädalataimeriga Puudub

Muud juhtimisvariandid (võimalik 
mitu varianti)
toatemperatuuri juhtimisega, koos 
kohaloleku tuvastusega Puudub

toatemperatuuri juhtimisega, koos 
avatud akna tuvastusega Puudub

kaugjuhtimispuldi võimalusega Puudub
kohanduva käivituse juhtimisega Puudub
tööaja piiranguga Puudub
välistemperatuuri anduriga (black 
bulb) Puudub
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EUROM, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
E-post: info@eurom.nl www.eurom.nl


