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Vantagens e características   
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Termostato com 








Indica a temperatura programada para este modo.


Fixado a 7oC.



Indica a temperatura programada para este modo 

(habitualmente 3,5oC menos que a temperatura do 

modo Confort).

ON



Temperatura limitada. Máxima tranquilidade para as 

crianças.







CAMPO SENSOR MOVIMENTO 120o

(zonas ativas e inativas)















Quando deteta diminuições de temperatura entre 

1,5 e 2,0ºC em menos de 14 minutos, o aparelho 

passa para repouso



Conheça o seu consumo acumulado (em Kwh).



Variação de cor do visor mediante a temperatura
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 -

 - Emissor térmico de alumínio injetado.

 - Fácil instalação com suporte de parede.

 - Design RETO E ELEGANTE

 - Interruptor On/Off para ligar e desligar

Tecnologia inteligente para conseguir maior poupança 
energética (até 40%)

Aquecimento uniforme do espaço

Máxima tranquilidade para crianças: Função Babycare

PESOS E DIMENSÕES
Ref. Potência (W) Nº elem. Largura (mm.) Fundo (mm.) Altura (mm.) Peso (kg.) COD EAN

PT150108 800 5 540 96 590 11 8437009839096
PT150109 1.000 6 620 96 590 13 8437009839102
PT150110 1.300 8 780 96 590 17 8437009839119
PT150111 1.500 9 860 96 590 19 8437009839126

 *Dados orientativos para pesos e dimensões

 - Patas em plástico injetado branco

 - Rodas em plástico branco. Encaixam diretamente nas 

patas através de um simples “click”

PATAS E RODAS OPCIONAIS DISPONÍVEIS

REGULAÇÃO DIGITAL

MÁXIMA POUPANÇA

 - Termostato eletrónico ultra silencioso.

 - Visor digital grande de fácil leitura (35x45mm).

 - Programação diária e semanal (24x7)

 - Modos de funcionamento: CONFORT/ECO/ANTIFROST

 - Sensor de temperatura de alta precisão: ,2ºC

 - Bloqueio infantil (Babycare). Temperatura limitada. Máxima 

tranquilidade para as crianças.

 - Bloqueio de teclado

 - Fácil programação + 3 pré-programas instalados.

 - Sensor de movimento (até 12% poupança energética).

 - Detetor de janelas abertas (até 4% de poupança energética).

 - Assistente de consumo responsável. Variação de cor no 

visor mediante a temperatura.

 - Indicador de consumo Kw/h (EnergyCounter)




Modelo  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASREGULAÇÃO DIGITAL
 -

 - Emissor térmico de alumínio injetado

 - Transmissão de calor por uma grande superfície graças ao 

design curvado do seu frontal

 - Fácil instalação com suporte de parede

 - Interruptor On/Off para ligar e desligar.

 - Termostato eletrónico ultra silencioso

 - Visor digital grande de fácil leitura (35x45mm)

 - Programação diária e semanal (24x7)

 - Modos de funcionamento: CONFORT/ECO/ANTIFROST

 - Sensor de temperatura de alta precisão: 0,2ºC

 - Bloqueio infantil (Babycare). Temperatura limitada. Máxima 

tranquilidade para as crianças.

 - Bloqueio de teclado.

MÁXIMA POUPANÇA
 - Fácil programação + 3 pré-programas instalados.

 - Sensor de movimento (até 12% de poupança energética)

 - Detetor de janelas abertas (até 4% de poupança energética).

 - Assistente de consumo responsável. Variação de cor do 

visor mediante a temperatura.

 - Indicador de consumo kw/h (EnergyCounter)

Tecnologia inteligente para conseguir maior conforto  
energético (até 40%)

Aquecimento uniforme do espaço

Máxima tranquilidade para crianças: Função Babycare

 - Patas em plástico injetado branco.

 - Rodas em plástico branco. Encaixam diretamente nas 

patas através de um simples “click”.

PATAS E RODAS OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Modelo  



PESOS E DIMENSÕES
Ref. Potência (W) Nº elem. Largura (mm.) Fundo (mm.) Altura (mm.) Peso (kg.) COD EAN

PT150112 750 W 5 533 74,5/40 550  7 8437009839225
PT150113 950  W 6 613 74,5/40 550  8,5 8437009839232
PT150114 1.250  W 8 773  74,5/40 550  11 8437009839249
PT150115 1.450 W 10 933 74,5/40 550  14 8437009839255

 *Dados orientativos para pesos e dimensões.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calor homogéneo

Aquecimento uniforme de todos os tubos

 -

 - Transmissão de temperatura por uma grande superfície

 - Design clássico para casas de banho

 - Aquecimento uniforme

 -

PESOS E DIMENSÕES
Ref. Potência (W) Nº elem. Largura (mm.) Fundo (mm.) Altura (mm.) Peso (kg.) COD EAN

      

 *Dados orientativos para pesos e dimensões

REGULAÇÃO 
 - Termostato eletrónico.

 - Porta comandos analógico

 - Modos de funcionamento: CONFORT/ECO/ANTIFROST

 - Temporizador para desligar automaticamente (2 horas)

Modelo  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICASREGULAÇÃO
 - Transmissão de temperatura por uma grande superfície

 - Design exclusivo para casas de banho

 - 2 Barras de aço inoxidável (2x25W)

 - Três modos de utilização:

 - Apenas radiador

 - Apenas toalheiro de barras

 - Radiador e toalheiro

 - Proteção sobreaquecimento

 - Temporizador eletrónico

 - Visor digital LCD com fundo de cor azul (Instalada 

na lateral direita)

 - Programável.

PESOS E DIMENSÕES
Ref. Potência (W) Nº elem. Largura (mm.) Fundo (mm.) Altura (mm.) Peso (kg.) COD EAN

      

*Dados orientativos para pesos e dimensões

 - No Verão pode secar as toalhas ligando a ba-

rras individualmente, consumindo apenas 50W

 - No Inverno pode aquecer a casa de banho com 

o radiador e/ou secar as toalhas com as barras.

UTILIZAÇÃO DURANTE TODO O ANO

Calor homogéneo

Design extraplano com frontal de cristal preto

Modelo
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RODAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 - Rodas compatíveis com todos os modelos de patas.
 - Rodas em plástico branco. Encaixam diretamente  
nas patas através de um simples “Click”







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



 - Patas em plástico injetado branco de alta resistência

  

  
  
  

PATAS L1, L2 e L3

Acessórios opcionais
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ZONAS CLIMÁTICAS
Clima Suave

Clima Medio

Clima Frío

Clima Frío Extremo

Que emissor térmico 
preciso?

Suave Medio Frío Frío Extremo

450/500 W 7 m2 6 m2 6 m2 5 m2

750/800 W 10 m2 9 m2 9 m2 8 m2

950/1.000 W 13 m2 12 m2 11 m2 10 m2

1.250/1.300 W 16 m2 15 m2 14 m2 13 m2

1.450/1.500 W 19 m2 17 m2 16 m2 15 m2

 *Cálculos orientativos para ambientes com bom isolamento térmico. Voltagem 220-240V

Potência                         Superfície a aquecer segundo a zona climática


