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...löytyy myös valkoisena!
- me lämmitämme ihmisiä!

www.adax.no
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Adax NEO osoittaa, etteivät
lämpöpatterit ole pelkästään
lämmönantajia vaan myös osa
huoneen sisustusta.

Adax on tuottanut lämpöpattereita pohjoismaisille mark-
kinoille yli 60 vuoden ajan. Nyt on aika esitellä aivan
uusi tuotesarja nimeltään Adax NEO. Olemme kehittäneet
energiaa säästävän lämpöpatterin, jonka painopisteenä
on nykyaikainen muotoilu ja helppokäyttöisyys.

Tuotteidemme lämmitystekniikka täyttää nykypäivän
säästövaatimukset. Lämpösauvassa on suuri määrä pieniä
lamelleja, jotka levittävät lämmön nopeammin.
Elektroninen termostaatti sisäänrakennettuine päivä- ja
yösäätötoimintoineen säästää sinulle jopa 20 prosenttia
lämmityskuluista verrattuna entisiin kaksimetalli-
termostaateilla varustettuihin lämpöpattereihin.

Käyttämämme materiaalit ovat helposti kierrätettävissä ja
tuotteidemme valmistus tapahtuu luontoystävällisiä
periaatteita noudattaen.
Adax NEO -sarja käsittää useita eri wattikokoja ja neljä
väriä: valkoinen, musta, punainen ja hopea. Valitse
hopeanvärinen lämpöpatteri keittiöön, musta
olohuoneseen ja vaikkapa punainen eteiseen.
Adax NEO  -lämpöpattereita on kahdenkorkuisia,
ainoastaan 180 mm korkuinen lämpölista ja 370 mm
korkuinen paneeli.

Selkeästä näytöstä on helppo nähdä asetettu lämpötila ja
+ tai – painikkeilla voit kätevästi säätää lämmön ylös- tai
alaspäin toiveesi mukaan. Elektroninen termostaatti toimii
+/- 0,5 asteen tarkkuudella.

Adax Neo - älyteknologiaa ja nykyaikaista muotoilua

MERKKI HYVÄSTÄ
MUOTOILUSTA

Norjan Muotoiluneuvosto

Palkittu Adax NEO
osoittaa, etteivät

lämpöpatterit ole vain
lämmönantajia vaan
myös osa huoneen

sisustusta.
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Malli                                  Watt         Pituus mm            Leuto ilmasto       Normaali/Kylmä ilmasto
Adax NEO
Lämpöpaneeli
Korkeus 370 mm
Digitaalinen termostaatti
LED-näyttö

NP 04 KDT 400 474 5 - 7 m² 5 - 6 m²

NP 06 KDT 600 589 8 - 10 m² 7 - 9 m²

NP 08 KDT 800 704 12 - 14 m² 11 - 12 m²

NP 10 KDT 1000 762 14 - 16 m² 12 - 14 m²

NP 12 KDT 1200 934 17 - 20 m² 14 - 17 m²

NP 14 KDT 1400 1049 21 - 22 m² 18 - 19 m²

NP 20 KDT 2000 1394 26 - 34 m² 22 - 29 m²

Alhaisemmat
kokonaiskustannukset
Jos aktivoit 7 tunnin päiväsäädön ja
5 tunnin yösäädön niin säästät vielä
enemmän energiaa. Huoneen
lämpötila laskee 15 asteeseen siksi
aikaa kun nukut tai olet poissa
asunnosta. Tällä tavoin saat
miellyttävän sisäilmaston ja säästät
samanaikaisesti sekä rahaa että
ympäristöä.

Jos haluat itse valita alennetun
lämpötilan keston vuorokauden aikana
tai jonkin muun alennetun lämpötilan,
paina F-painiketta. Sen avulla saat
optimaalisen hyödyn ja ilon Adax
NEO-lämpö-patteristasi.

Voit valita 230V ja 400V väliltä,
joko kiinteän asennuksen tai
johdon ja pistokkeen sekä joko
paneelin tai listan.

5 vuoden lämpötakuu!

Valittu lämpötila on
helppo nähdä
Selkeästä näytöstä näet helposti
asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai
alentaa lämpöä patterin päädyssä
olevilla + ja – painikkeilla.
Punainen LED syttyy, kun lämmitys
on päällä. Huoneen lämpötila
mitataan kerran minuutissa ja Adax
NEO säätää nopeasti lämmityksen
päälle tai pois päältä.

Adax NEO
Lämpölista
Korkeus 180 mm
Digitaalinen termostaatti
LED-näyttö

Malli                                  Watt         Pituus mm            Leuto ilmasto       Normaali/Kylmä ilmasto

NL 08 KDT 800 1050 12 - 14 m² 11 - 12 m²

NL 10 KDT 1000 1280 14 - 16 m² 12 - 14 m²

Adax NEO Paneeli tai Lista voidaan toimittaa seka 230V että 400V
jännitteellä. Valitse kiinteä asennus tai johto ja pistoke.
Värit ovat musta, hopea, punainen ja valkoinen.

Näytössä vilkkuu tehdasasetus
22 astetta

Paina F-painiketta
aktivoidaksesi toiminnon
(voit käyttää myös + ja –
painikkeita)

Valitse itse lämpötila + ja -
painikkeilla Kuvassa
valitsemme 23 astetta...

Aktivoidaksesi alennetun
yölämpötilan paina
7-painiketta muutaman
sekunnin ajan. Näyttö osoittaa
15 astetta ja vihreä, vilkkuva
valo kertoo, että yösäätö on
päällä. Lämpötila alenee7
tunnin ajaksi.
(Esim klo 22.00 – 05.00)

7 tunnin kuluttua lämpötila
palautuu ennalta säädettyyn.

Aktivoidaksesi alennetun
päivälämpötilan paina
5-painiketta muutaman
sekunnin ajan.
Näyttö osoittaa 15 astetta ja
vihreä, vilkkuva valo kertoo,
että päiväsäätö on päällä.
Alennettu lämpötila on päällä
5 tunnin ajan.

Adax NEO päivä-/yösäädön ohjelmointi

Tekniset tiedot
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