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 Уважаеми партньори, 

 Представяме Ви                Galant - новата серия електрически  конвектори на                         . 
Предлагаме ги в модели с пълно WI-FI електронно управление за стенен монтаж и мобилен подов модел с механично управление.  

youtube.com/eldominvest

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ

Всeки модел стенeн конвектор от серията ELDOM Galant e с 

иновативно електронно управление с вграден Wi-Fi комуникационен 

модул и с елегантен цветен дисплей. Чрез приложението Eldom 

можете да контролирате и управлявате онлайн цялото 

разнообразие от функции на уреда. 

Супер икономични – спестяват енергия и пари, защото използваме :

Dynamic Technology: особеностите при конструкцията на мощния 

радиатор и корпуса, позволяват на възходящия топлинен поток да 

циркулира по естествен път. Широколентовата динамична 

конвекция разпределя топлината равномерно в цялата стая, 

което гарантира ускорено затопляне и комфортна  температура;

Седмичен програматор с точност до минута - задавате режима и 

температури на работа неограничено напред във времето;

Функция „Отворен прозорец“ – функция за разпознаване на отворен 

прозорец или врата, която временно изключва нагревателя и 

спестява значителни разходи на електроенергия;

Режим „Сън“ - плавно понижава настроената температура в 

рамките на 2 часа и автоматично ще възстанови стандартнитя 

режим след още 5 часа.

Имат дълъг живот – масивният U-образен нагревател е капсулован в двойно оребрен алуминиев радиатор. Това осигурява по-добър 
топлообмен и намалява температурното натоварване на нагревателния елемент – най-добрата гаранция за дълъг експлоатационен 
живот. Затова предоставяме 7 години пълна гаранция на уреда.
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Сигурни - предвидили сме разширени функции за безопасност, за да сте 
спокойни през целия период на ползване на конвектора: 

защита при падане, 

родителски контрол, 

защита от влага клас IP 24,

защита против замръзване,

защита при прекъсване на електрическото захранване,

двустепенна защита от прегряване  .

Удобни за употреба

Разнообразие от размери и мощности – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 
3000 W;

Интерфейс на различни езици с множество функции и полезни 
статистики.

Mодел RH01W5W

Модел RH01W15W

Моддел RH01W25W

39
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

Гарантиран произход - всички модели 
конвектори              са произведени в България 
от                         .

RH 1W5W RH01W10W RH01  RH01 20W RH01 25W RH01W300    W15W  W   W   WМодел

Номинална 
мощност

Габаритни 
размери

Тегло

Отопляема 
площ*
Отопляем 
обем*

(W)

Височина H(mm)

Дължина L(mm)

Дълбочина D (mm)

(m²)

(m³)

(kg)

500

453

400

84

4 - 10

10 - 25

3,4

1000

453

592

84

8 - 14

20 - 35

4,6

2000

453

880

84

16 - 22

40 - 55

6,4

2500

453

1072

84

20 - 26

50 - 65

7,5

3000

453

1216

84

24 - 32

60 - 80

8,4

1500

453

688

84

12 - 18

30 - 45

5,1
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Модел RH01F20M-W
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МОБИЛЕН СТАЕН ОТОПЛИТЕЛ ELDOM Galant

Модел

Номинална мощност

Габаритни размери   

  

Отопляема площ

Отопляем обем

Вграден вентилатор

Управление

RH01F20M-W

800+1200

551

688

265

16-22

40-55

НЕ

Механично

 (W)

Височина H (mm)

Дължина L (mm)

Дълбочина D (mm)
2m
3m

• MICA CORPS нагревателен елемент;

• Двоен светещ ключ с 3 степени на мощност - 800W, 1200W, 2000W;

Прецизен терморегулатор;

• DYNAMIC TECHNOLOGY с широколентова динамична конвекция;

• Защита при падане и прегряване;

Метален корпус;

• Пластмасови детайли от полиамид, устойчив на високи температури;

• Стабилни крачета с колелца;

• Стилен и изчистен дизайн, вписващ се във всеки интериор.

Гарантиран произход - произведен в България 
от                        .
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