
Heating Modulis Ramp RTS

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΒΕΡΑΝΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Heating solutions

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ  Γ ΙΑ  ΧΡΗΣΗ  ΜΕ :

Telis Modulis RTS: τηλεχειριστήριο για 
προσαρμογή με ακρίβεια της έντασης της 
θερμότητας χάρη στην ρόδα κύλησης

Plug & Play product:
εξοικονόμηση χρόνου στην 
τοποθέτηση / μεγαλύτερη άνεση 
στην χρήση

so
mfy

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ  Γ ΙΑ  ΧΡΗΣΗ  ΜΕ :

Ramp fi xing: στήριγμα της ράμπας σε 
τέντες με βραχίονα, για τοποθετήση της 
θερμάστρας απευθείας στην τέντα

Άνεση και προσαρμογή στις ανάγκες σας 
• Αξιοποιείστε την βεράντα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
• Πλήκτρο on/off για να ρυθμίσετε την θερμότητα από απόσταση με το 
τηλεχειριστήριο Somfy (επιτοίχιος διακόπτης εντός και εκτός μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί)
• Η θερμότητα μπορεί να ελεγχθεί από διαφορετικές τοποθεσίες 
(χρησιμοποιώντας διάφορα τηλεχειριστήρια ασύρματης τεχνολογίας RTS 
της Somfy)
• Κινείστε από απόσταση την τέντα σας, τα φώτα της βεράντας και 
την θέρμανση με ένα μόνο τηλεχειριστήριο χάρη στα τηλεχειριστήρια 
πολλαπλών καναλιών της Somfy (νέος ασύρματος εξοπλισμός μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να προστεθεί)
• Με ένα κλικ, επιστρέψτε στην επιθυμητή ένταση θερμότητας «my», η 
οποία μπορεί να τροποποιηθεί από το τηλεχειριστήριο

Δημιουργείστε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε
• Απολαύσετε την αίσθηση της θερμότητας όπως την ηλιακή θερμότητα
• Ρυθμίστε την ένταση της θερμότητας από 33 έως 100%
• 2000W: καλύπτει ένα τραπέζι 8-10 ατόμων > 16τμ
• Ρυθμίστε την ράμπα 90 μοίρες: θερμότητα όπου χρειάζεται

Αρμονία με το σπίτι σας
• Ποιοτική μπάρα αλουμινίου  

Αποτελεσματικότητα
• 92% της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θέρμανση (30% στις 
σόμπες υγραερίου)
• Άμεση εκπομπή θερμότητας
• Δυνατότητα κατεύθυνσης της θερμότητας
• Θερμάστρα ακτινοβολίας: για να ζεσταίνετε τον εαυτό σας και όχι τον 
αέρα
• Μην την χρησιμοποιείτε σε πλήρη ισχύ όλη την ώρα: ρύθμιση της 
θερμότητας όπως επιθυμείτε από 33% έως 100% => Μείωση κόστους 
κατά 30%  κατά μέσο όρο

5ετής εγγύηση καλής λειτουργίας

Εύκολη πώληση
• Βελτιωμένη αντιλαμβανόμενη ποιότητα και αυξημένη χρήση της τέντας 
και του μπαλκονιού
• Υψηλή ποιότητα: όπως όλα τα προιόντα ασύρματης τεχνολογίας
Ταχύτητα στην τοποθέτηση/καλωδίωση και 
ρύθμιση: PLUG & PLAY
• Έτοιμο να συνδεθεί στο ρεύμα
• Εξοικονόμηση χρόνου: ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία RTS της 
Somfy
• Παραδίδεται με όλα τα εξαρτήματα στήριξης
• Γρήγορος συνδυασμός με το τηλεχειριστήριο
Αύξηση κερδοφορίας
• Πώληση αναβαθμισμένων λύσεων
• Πώληση προιόντων σε περίοδο χαμηλής εποχικότητας
Χαμηλό κόστος συντήρησης: ποιοτικό προιόν
• Helen Philips IR λάμπα με μέσο όρο ζωής: 5000 ώρες
• Ποιοτική ράμπα αλουμινίου

Heating Modulis Ramp RTS
Ραδιοσυχνότητα 433,42Mz
Παροχή ρεύματος 230V / 50Hz
Ένταση 2000W max philips Helen (5000h)
Δείκτης προστασίας IP 24
Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/+60°C
Κλάση I
Αριθμός τηλεχειριστηρίων Έως 12

Συμβατότητα Με όλα τα τηλεχειριστήρια με 3 πλήκτρα και ρόδα 
κύλησης

Μέγεθος 513x175 mm
Στηρίγματα ράμπας (x3) Με δυνατότητα κλίσης  30°

Κωδικός
Heating Modulis Ramp RTS 1810876

Για όλους τους 
τύπους τέντας

2000

Plug & Play
Απλά συνδέστε την ράμπα στο 
ρεύμα και δουλεύει

RTS build-in
Έλεγχος από απόσταση. 
Ασύρματος δέκτης 
ενσωματωμένος στην θερμάστρα 
Στήριξη στην τέντα  
ή στον τοίχο

Ρόδα κύλησης 
Επωφεληθείτε από την μοναδική 
άνεση που προσφέρει η ρόδα 
κύλησης στο τηλεχειριστήριο Telis 
Modulis RTS

Modulis 
Ρύθμιση της έντασης της 
θερμότητας από 0 έως 100%

Ενδιάμεση θέση «my»
Με ένα κλικ ανακτείστε την 
ένταση θερμότητας που 
προτιμάτε
Δυνατότητα Περιστροφής
Προσαρμόστε την κατεύθυνση της 
θερμότητας για να βελτιώσετε την 
αποδοτικότητα
Λάμπα 2000 IR
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