
ECOMBI PLUS 
Wifi intelligens tárolófűtés, 
Az alacsony költségű, csúcsidőn kívüli villamosenergia-
tarifák használatára tervezték. Műszaki jellemzők 

─ Statikus intelligens tárolófűtés. 

─ IEM technológia, a töltés és a kisütés intelligens kezelése.
─ Beépített heti és napi programozás. 
─ Három hőmérsékleti szint: Komfort, gazdaságos és fagyvédelem. 
─ Internet vezérelhető. Vezeték nélküli vezérlés és működtetés a 

G Control System segítségével.
─ Beépített, alumíniumból készült kiegyenlítő fűtőelem, amely szükség 

szerint kiegészíti a tárolt hőt. 
─ Nyitott ablakok érzékelése az energiapazarlás csökkentése érdekében. 
─ Adaptív indításvezérlés. 

─ Közelségérzékelés a GPS helymeghatározási funkció segítségével. 
─ Kiváló minőségű, alacsony hővezető képességű szigetelőanyagok 

a tároló fűtőtest minden oldalán elosztva. 
─ Első, oldalsó és hátsó légszigetelő kamrák. 
─ Beépített hőmérséklet-érzékelő ±0,1 ºC-ig érzékeny, kalibrálási lehetőséggel. 
─ Túlmelegedés elleni védelem a tárolófűtés funkcióban. 
─ Biztonsági termosztát kézi visszaállítással. 
─ Rozsdamentes acélból készült tároló fűtőelemek. 

─ Acélszerkezet, epoxi RAL 9010 porszórt bevonattal. 
─ Robusztus hőre lágyuló műanyag szerelvények. 
─ Könnyen telepíthető bármilyen falra. 
─ Intuitív LCD-kijelző előzetes vezérlési lehetőségekkel. 
─ Kompatibilis a két időszakos csúcsidőn kívüli tarifával egyetlen 24 órás intervallumban. 
─ G Control Hub kapcsolótábla szükséges a tárolófűtés vezeték nélküli vezérléséhez és 

működtetéséhez. Ezt tartozékként kínáljuk.

─ A G Control System kompatibilis az Amazon Alexa és a Google Assistant rendszerrel. 
─ A MANAGER BOX tartozékkal kiegészítheti telepítését a berendezés interneten 

keresztüli vezérléséhez és a szerződéses áramellátás kezeléséhez. 

MANAGER BOX tartozék 

MODELL ECO15 PLUS ECO20 PLUS ECO30 PLUS ECO40 PLUS 

Tárolófűtés teljesítménye W 975 1300 1950 2600 

Töltési időszak 8h 8h 8h 8h 
Felhalmozott energia kWh 7,8 10,4 15,6 20,8 

Kiegyenlítő elem kimenete* W 350 350 450 600 
Feszültség 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 

Szigetelés I. osztály I. osztály I. osztály I. osztály

Szélesség x magasság x mélység cm 54,5x73x18 66 x73x18 89 x73x18 111x73x18 

Teljes súly kg 61 79 112,5 148 

Tömbök száma (11016) 7,5 kg - 8 12 16 

Tömbök száma (11072) 11,5 kg 4 - - - 

*A tároló fűtőelemek és a kiegyenlítő elem soha nem működnek egyidejűleg. 
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