
Po prostu
wyższa
wydajność

EF .../EF …TI 
Elektryczne konwektorowe grzejniki łazienkowe

Płynnie regulowany termostat 
z ustawieniem mrozoochronnym.

Wydajny wentylator promieniowy.

Cicha praca.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Ochrona przeciwbryzgowa IP24, IP20 1). 

60-minutowy wyłącznik zegarowy 2).

2 tryby pracy: 1000 W (sterowanie termosta-
tem) lub 2000 W (sterowanie wyłącznikiem 
zegarowym, z pominięciem termostatu) 2).

Grzejniki łazienkowe Dimplex EF/EF…TI 
cechują niewielkie wymiary, kom-
paktowa budowa oraz wysoka jakość
wykonania. Urządzenia wyposażone są 
w wydajny wentylator promieniowy
sprawiający, że ich praca jest niezwykle 
cicha. Grzejniki łazienkowe EF/EF…TI po-
siadają również zabezpieczenie przed 
przegrzaniem oraz stelaż do montażu 
ściennego. Wszystkie modele wyposa-
żone są w metalową obudowę, modele 
EF 10/20, dodatkowo posiadają boczne 
nakładki z żaroodpornego plastiku.

EF …/EF …TI
– wybrane zalety

Kompaktowa trwała 
i wydajna konstrukcja

Najprostszy sposób
na ciepłą łazienkę

1) EF 12/20TI, 2) EF …TI

Konwektorowe grzejniki łazienkowe se-
rii EF/EF…TI to naścienne urządzenia
przeznaczone do montażu w łazienkach 
lub innych pomieszczeniach o podwyż-
szonej wilgotności. Stanowią doskona-
łe wyposażenie pozwalające w prosty 
i skuteczny sposób bardzo wydajnie
i w krótkim czasie dogrzać pomiesz-
czenie. Proste przekręcenie pokrętła
lub wcześniejsze ustawienie włącznika 
zegarowego umieszczonego na obudo-
wie wystarcza, by łazienka w krótkim wie wystarcza, by łazienka w krótkim wie wystarcza, by łazienka w
czasie stała się przytulna i ciepła.
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Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
office@dimplex.pl · www.dimplex.pl

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.dimplex.pl

EF .../EF…TI – dane techniczne

Model EF 12/20 EF 12/20TI EF 10/20 EF 10/20TI

Znamionowy pobór mocy 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW

Ilość trybów pracy – 2 – 2

Napięcie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Zakres regulacji temperatury od +5 do +35°C od +5 do +35°C od +5 do +35°C od +5 do +35°C

Stopień ochrony IP 24 IP 20 IP 24 IP 24

Klasa ochrony I I I I

Długość przewodu przyłączeniowego 1 m 1 m 1 m 1 m

Wymiary (szer. x wys x gł.) 300 x 405 x 120 mm 290 x 390 x 120 mm

Masa całkowita urządzenia 4,0 kg 4,2 kg 4,0 kg 4,1 kg

Materiał obudowy Stal emaliowana Stal emaliowana / tworzywo sztuczne

Kolor obudowy Biały Biały Biały Biały

EF 12/20 EF 10/20TI


