
Glassance
Dwa grzejniki w jednym

Grzejnik płytowy i konwektor
•  Styl i elegancja szklanej tafli
•  Komfort i naturalne ciepło zapewnia szklana płyta 

grzejna
•  Oszczędna eksploatacja dzięki cyfrowemu termostatowi 

i opcji programowania
•  Dostępne również w kolorze białym



Glassance
Dwa grzejniki w jednym

Komfort
•   Komfort i  naturalne ciepło zapewnia szklana płyta grzejna.
•   Absolutnie cicha praca.

Charakterystyka
•   Płyta frontowa z  bezpiecznego, przydymionego szkła.
•   Trwała obudowa ze  stalowej blachy, pokryta lakierem 

piecowym w kolorze ciemnobrązowym.
•   Dwa elementy grzejne: oporowy obwód naniesiony na  szklaną 

ta�ę oraz aluminiowy radiator,  tłoczony w  kształcie X, 
zespolony z hermetyczną grzałką – AIRALU Silence.

Instalacja
•   Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II i  wykonanie 

bryzgoszczelne (IP24) umożliwia instalację w  łazienkach
•   Podłączenie do instalacji bez przewodu ochronnego. Grzejnik 

nie wymaga zerowania ani uziemienia.
•  Łatwy montaż na  ścianie zapewnia załączony wspornik.
•  Zasilanie jednofazowe 230V

Możliwości regulacji
•   Elektroniczny termostat cyfrowy z  układem scalonym ASIC. 

Dokładność regulacji temperatury 0,1°C.
•   Wielopozycyjny przełącznik funkcji: Komfort, Eco (obniżka 

o -4°C od  wcześniej ustawionego poziomu komfortu), Dyżur 
(ok.  +7°C), Wyłączenie, Program.

•   Możliwości programowania:  
– zdalnie – przez przewód sterujący tygodniowym 
programatorem – np.  Micro Driver 
– wkładany moduł odbiorczy tygodniowego programatora 
Ecobox 2 RCP  
– wkładany moduł nadawczy tygodniowego programatora 
Ecobox 2 ECP

•   Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
•   Pokrętło termostatu z  możliwością ograniczania zakresu 

regulacji lub blokowania (funkcja hotel)

Bezpieczeństwo
•   Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, podwójna 

izolacja , urządzenie bryzgoszczelne IP247  
•   Certy�katy CENELEC oraz NF, oznaczenie 
•   Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

moc
(W) typ oznaczenie

kodowe
wymiary (cm)

dł. x wys. x głęb.
waga
(kg)

1000 GLASSANCE 1000 A 689883 60 x 48 x 7,5 9
1500 GLASSANCE 1500 A 689885 80,7 x 48 x 7,5 12
2000 GLASSANCE 2000 A 689887 100 x 48 x 7,5 16

Jakość wyrobów potwierdza znak CE – 
wyrób produkowany we  Francji zgodnie 
z normami europejskimi.

Normy i certy�katy:

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork® Sp. z o.o.
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1  Blokowana pokrywka
2  Pokrętło termostatu
3  Miejsce na Ecobox 2

4   Wskaźnik działania
5   Przełącznik funkcji

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71

fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl


