
A ventilátorral segített tárolófűtések nagyobb szigetelési szintet kínálnak, mint a hagyományos, hagyományos tárolófűtések, és 

nagyobb belső légkamrával rendelkeznek, amelyben egy ventilátor is található a működéshez. Ezek a fűtőberendezések a 

töltési kapacitás szabályozásához bemeneti vezérléssel rendelkeznek, de a kimeneti teljesítményt külső vezérléssel, 

például szobatermosztáttal szabályozzák.

A ventilátorral segített tárolófűtés természetes módon kis mennyiségű "háttérhőt" bocsát ki, de úgy tervezték, hogy a tárolt hőt 

igény szerint a külső termosztát segítségével szabadítsa fel, amely a ventilátort aktiválja, hogy a hőt gyorsan a helyiségbe 

juttassa. Ez a típusú fűtőtest fantasztikus megoldást kínál azon felhasználók számára, akik szeretnék meghatározni, hogy 

mikor szabaduljon fel a tárolt hő, és gyors reakcióra vágynak a tárolt hőnek a helyiségbe történő kivetítése tekintetében. 

Dinamikus tárolófűtés, 
Az alacsony költségű, csúcsidőn kívüli villamosenergia-tarifák 
használatára tervezték. 

Műszaki jellemzők 

─ Hatékony megoldás az állandó hő eléréséhez, amikor a nap 
24 órájában szükség van rá. 

─ Alacsony fordulatszámú csendes ventilátor. 
─ Meleg levegő/friss levegő keverő termosztáttal a homogén 

légkibocsátás érdekében. 
─ A kibocsátott hő pontos szabályozása. 

─ Töltő termosztát érzékelőcsővel. 
─ Biztonsági termosztát kézi visszaállítással. 
─ Egy- vagy háromfázisú csatlakozás. 

─ I. osztályú szigetelés. 
─ Microtherm G 25 mm-es szigetelés. 
─ Első és oldalsó légkamrák. 
─ Vermikulit és kerámiaszálas szigetelések. 
─ Porszórt RAL 9010 acélszerkezet. 
─ A ventilátor kimenethez külső termosztát szükséges, amely nem 

tartozék (lásd a termosztátokat az 52. oldalon). 
─ Kompatibilis a TA4D, CTP10, X2D környezeti termosztátokkal, mint 

tartozékokkal. 

MODELL ADL-2012 ADL-3018 ADL-4024 

Bemenet 220-240 V~ W 2000 3000 4000 
Áram A 8,7 13 17,4 
Töltési időszak 8 h 8 h 8 h 
Felhalmozott energia kWh 16 24 32 
Frekvencia Hz 50 50 50 
Szélesség x magasság x mélység cm 63x66x24 81x66x24 99x66x24 
Teljes súly kg 116 165 215 
Tömbök száma 7,5kg 12 18 24 

*Plusz 2 cm távolság a faltól
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