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TIPUS VÁLASZTÉK
Villamos teljesítmény, W

1000 1200 1300 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400 2500 

ECH/AG2 tipus • • • • • • • •

ECH/AT tipus • • • • •

EIH/IR tipus • • •

ECH/BM tipus • • • • •

ECH/T tipus • • •

ELEKTROMOS
KONVEKTOROK

Az Electrolux elektromos konvektorok innovatív, energiatakarékos és abszolút biztonságos háztartási fűtési 
termékek, amelyek a legújabb tervezési és csúcstechnológiai trendeknek megfelelően készülnek. Megfelelő 
megoldást nyújt lakások, parasztházak, nyaralók, irodák, kereskedelmi ingatlanok gazdaságos és hatékony 
felfűtésében. Készülékekre jellemző a minimalizmus, csúcstechnológia, az Electrolux konvektorok minden belső 
stílushoz igazodnak.

A legfejlettebb fűtőelemekkel, széles választékkal, megbízható biztonsági rendszerrel és univerzális rögzítéssel 
látjuk el őket mindezt a maximális kényelemért.

Meleg légkör az otthonában

Előnyei
3 szoros energiamegtakarítás

A fűtőelem zökkenőmentes 
teljesítményszabályozása az előre beállított 
és a valós szobahőmérséklet különbségétől 
függően több mint 3-szoros elektromos áram 
megtakarítását teszi lehetővé. 

Megbízhatóság és biztonság

Az Ön nyugalmára és kényelmére ügyelve 
mindent megteszünk termékeink biztonságos 
használatának biztosítása érdekében.

Széles termékválaszték

A termékpaletta innovatív fejlesztések széles 
skáláját tartalmazza: az egyszerű modellektől 
a szabadalmaztatott technológiájú forradalmi 
modellekig. Minden sorozat egyedi kialakítású, 
és bármilyen belső térbe illeszkedik. 

Gyors és hatékony fűtés

Az új generációs csendes monolit fűtőelem 
20%-kal kisebb és hatékonyabb, mint 
a hagyományos fűtőelemek.  

digital
INVERTER

PATENTED



 
Műszaki adatok/Tipus ECH/AG2-1000 3BE EEC 

ECH/AG2-1000 3BI-W EEC
ECH/AG2-1300 3BE EEC 

ECH/AG2-1300 3BI-W EEC
ECH/AG2-1500 3BE EEC 

ECH/AG2-1500 3BI-W EEC
ECH/AG2-2000 3BE EEC 

ECH/AG2-2000 3BI-W EEC
ECH/AG2-2500 3BE EEC 

ECH/AG2-2500 3BI-W EEC

Feszültség/frekvencia, 
V/Hz 220-240 / 50-60

Fűtőteljesítmény, W 900 - 1000 1150 - 1300 1350 - 1500 1800 - 2000 2250 - 2500 

Névleges áram, A 4.1-4.17 5.23-5.42 6.14-6.25 8.18-8.33 10.23-10.42

Elektromos védettségi 
osztály I

Elektromos védettség IP24

Fűthető terület, m² 9-10 11-13 13-15 18-20 22-25

Méretek nettó 
(Szél.×Mag.×Mély.), mm 480×139×413 560×139×413 640×139×413 800×139×413 1000×139×413

Méretek bruttó 
(Szél.×Mag.×Mély.), mm 575×167×445 655×167×445 735×167×445 895×167×445 1095×167×445

Nettó súly, kg 3.85 4.00 4.39 5.40 7.59

Bruttó súly, kg 4.76 4.95 5.41 6.56 9.06

ELEKTROMOS KONVEKTOR 

Elektromos konvektor Az Electrolux ECH/AG2 sorozat olyan fejlett fűtési technológiákat tartalmaz, amelyek 
a megbízható működés és hatékonyság garanciájává váltak. A digitális INVERTER konvektorok egyedülálló 
szabadalmaztatott vezérlési technológiája — több mint 3-szoros energiamegtakarítás a hagyományos 
konvektorokhoz képest.*

Műszaki Adatok

Egyedülálló technológiák

Levegő bemenet 
BEVEZETÉS
A lábak speciális 
rögzítése nem zárja el 
a levegőbemenetet, 
a konvektor nagyobb 
hatásfokát biztosítja

Fűtőelem SÜN
Az új generációs monolit 
szabadalmaztatott 
technológiája fűtőelemek a 
élettartama több mint 25 év

TURBO-meleg levegő 
áramlása 
A konvekciós szakasz 
trapéz alakja garantálja 
az erős egyenletes 
légáramlást

A konvekciós szakasz aerodinamikai kialakítása 
Nincs a belső elemek túlmelegedése

Zsaluk
A szabadalmaztatott kialakítás biztosítja 
az egyenletes és fokozott konvekciót, 
valamint csökkenti a testhőmérsékletet

A fűtőelem szerelési technológiája THERMORESIST COMPACT
Az új rögzíthető Thermoresist Compact megnövelt stabilitást biztosít a magas 
hőmérséklettel és a kis méretekkel szemben, ami segít növelni a fűtőelem 
effektív felületét 

Levegő bemenet BEVEZETÉS

Több levegő beszívása — 
gyorsabb fűtés

A légbeömlő nyílás a hagyományoshoz 
képest megnövelt szélességű és 
hosszúságú a lábak új rögzítésének 
köszönhetően. Ez növeli a beáramló levegő 
sebességét, és ennek eredményeként a 
helyiség fűtési sebességét.

* Az áramfogyasztás 3-szor kisebb, mint a mechanikus vezérlésű Electrolux konvektoroknál.
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Háromféle vezérlődoboz
választható

Intellektuális vezérlődoboz LED-kijelző, 
elmenti a felhasználó személyes 
beállításait

• Három hőmérsékleti üzemmód:
 - Kényelem (+5 °C-tól +35 °C-ig)
 - Energiatakarékos (4 °C-kal alacson-
yabb, mint a kényelmes)

 - Fagyálló (+5 °C tartás)

• Két teljesítmény mód

• További funkciók:
 - ''Szülői felügyelet''
 - Egyéni program 24/7

Elektromos vezérlő 
doboz

3-szor hatékonyabb Lehetővé teszi a 
konvektor vezérlését Wi-Fi-n keresztül

• Három hőmérsékleti üzemmód:
 - Kényelem (+5 °C-tól +35 °C-ig)
 - Energiatakarékos (4 °C-kal alacson-
yabb, mint a kényelmes)

 - Fagyálló (+5 °C tartás)
• A működési módok két beállítása:

 - Automatikus
 - Felhasználó

• További funkciók::
 - ''Szülői felügyelet''
 - Egyéni program 24/7

digitális INVERTER vezérlő 
doboz

Control box 4.0

Groundbreaking technologiesA digitális INVERTER megújulást 
hoz a fűtési technológiába.
3 szoros energiamegtakarítás.*

• Indítóáramok hiánya
• Nyitott ablak érzékelő
• 2 szeres fűtőelem élettartam elősegítése
• A kívánt hőmérséklet stabil fenntartása maximális 

pontossággal 0,1 °C-ig
• Intelligens elektromos fűtési rendszer lehetőségének 

megteremtése

Automatikus tápkapcsoló 
az energiatakarékosság 
érdekében
A digitális INVERTER technológia vezérli a konvek-
tor automatikus működését, a kívánt hőmérséklet 
optimális kiválasztásával.

Hőmérséklet pontosság
A digitális INVERTER technológia biztosítja a stabil 
hőmérséklet tartást maximális pontossággal 0,1 °C-ig, ami 
nagyobb kényelmet biztosít a konvektor használatakor.

*  3-szor gazdaságosabb, mint a mechanikus vezérlésű konvektorok. 

Hőmérséklet, °СEnergia,W

Percek Percek
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Konvektor INVERTER technológiával: Energia, W
Hagyományos konvektor: Energia, W

Beállított hőmérséklet, °C
Konvektor INVERTER technológiával: 
szobahőmérséklet, °C
Hagyományos konvektor: szobahőmérséklet, °C



 

Intelligens elektromos 
fűtési rendszer 
lehetőségének 
megteremtése 

Wi-Fi vezérlés 
 - Bármilyen elektromos 
konvektor távvezérlése

 - Területek/helyiségek 
eszközök csoportosítása
 - Az üzemmódok rugalmas 
programozása a hét minden 
napján
 - Egyéni preferenciák minden 
területhez/szobához

 - Lehetőség megteremtése 
Az intelligens elektromos 
fűtési rendszer kiálakításához, 
közösen vezérelhető 
légkondicionáló, vízmelegítés 
és légpárásítás

*

* A beépített Wi-Fi csak a digitális INVERTER vezérlődobozzal rendelkező modelleknél érhető el.

Az alkalmazást nem az Electrolux biztosítja. További részletekért forduljon forgalmazójához

információért.

20 °С

23 °С

25 °С

23 °С
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ELEKTROMOS KONVEKTOR 

Elektromos konvektor ECH/AT tipus — egyedi kialakítású és tartalmazza legfejlettebb technológiai újításokat. 
A levegőkimenet teljes méretű rácsának köszönhetően a helyiség fűtése optimális. A digitális INVERTER 
technológiás vezérlődoboz maximális pontossággal 0,1 °C-ig biztosítja a kívánt hőmérséklet stabil fenntartását. 
Ez pedig több mint 70 %-os energiamegtakarítást tesz lehetővé. A stabil lábak nem zárják el a bejövő levegőt 
a levegőbemeneten. A stílusos színes, teljes méretű kijelző lehetővé teszi, hogy a konvektor bármilyen belső tér 
részévé váljon.

Műszaki Adatok

Műszaki adatok/Tipus ECH/AT-1500 3AE EEC 
ECH/AT-1500 3AI-W EEC

ECH/AT-1700 3AE EEC 
ECH/AT-1700 3AI-W EEC

ECH/AT-1701 3AI-W MG EEC
ECH/AT-1702 3AI-W SB EEC
ECH/AT-1703 3AI-W BI EEC

ECH/AT-2000 3AE EEC 
ECH/AT-2000 3AI-W EEC 

ECH/AT-2001 3AI-W MG EEC 
ECH/AT-2002 3AI-W SB EEC 
ECH/AT-2003 3AI-W BI EEC

Feszültség/frekvencia, V/Hz 220-240 / 50-60

Fűtőteljesítmény, W 1350 - 1500 1500 - 1700 1800 - 2000

Névleges áram, A 6.14-6.25 6.82-7.08 8.18-8.33

Elektromos védettségi osztály I

Elektromos védettség IP24

Fűthető terület, m² 13-15 15-17 18-20

Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 560×120×420 640×120×420 800×120×420

Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 655×153×445 735×153×445 895×153×445

Nettó súly, kg 4.03 4.51 5.51

Bruttó súly, kg 5.07 5.63 6.80

Electronikus

digitális INVERTER

- 3-szoros hatékonyság
- Wi-Fi-n keresztül vezérlés
- Nyitott ablak érzékelő
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ELEKTROMOS KONVEKTOR

Az EIH/IR sorozat egyedi tervezésű és fejlett technológiát tartalmaz. Az EIH/IR konvektorok egyesítik a 
megbízhatóságot, a  különleges dizájnt és a minőséget. A test harmonikus vonalai a fejlett technológiákkal 
kombinálódnak.
A mikatermikus fűtőelem hatékonyan fűt és a naphő hatását hozza létre.
A fűtőelem élettartama 15 év, ami jelzi a megbízhatóságát.

Műszaki Adatok
Műszaki adatok/Tipus EIH/IR - 1500 3AE EEC EIH/IR - 1800 3AE EEC

Feszültség/frekvencia, V/Hz 220-240 / 50-60

Fűtőteljesítmény, W 1350 - 1500 1600 - 1800

Névleges áram, A 6.5 8.7

Elektromos védettségi osztály I

Elektromos védettség IP24

Fűthető terület, m² 13-15 16-18

Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 640×120×420 800×120×420

Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 735×153×445 895×153×445

Nettó súly, kg 3.49 4.57

Bruttó súly, kg 4.60 5.86

Az egyedülálló teljes 
méretű rács a hatékony 
átvitel érdekében hő és 
mikatermikus fűtés

Az elektronikus vezérlődoboz 
negyedik generációja:
- Nyitott ablak érzékelő
- Teljes méretű színes kijelző
- Egyéni program a hét minden 

napján, 24 órában 12
 / 
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ELEKTROMOS KONVEKTOR 

Az ECH/BM sorozat új, egyedi, hőálló üvegkerámiából készült termék, a panel márvány kivitelben. A digitális 
INVERTER vezérlődoboz biztosítja a kívánt hőmérséklet stabil fenntartását maximális pontossággal 0,1 °C-ig. 
A csúcskialakítás a legexkluzívabb belső terekbe illeszkedik. A levegőkivezető zsaluk monolitikus szerkezete, 
magas szintű éríntés elleni védelem (IP24) és intuitív vezérlés a nagy pontosságú elektronikus termosztáttal. A 
legfejlettebb teljes méretű kerekek biztosítják a konvektor további megbízhatóságát és biztonságát.

Műszaki Adatok
Műszaki adatok/Tipus ECH/BM-1200 3BI-W EEC ECH/BM-1600 3BI-W EEC

Feszültség/frekvencia, V/Hz 220-240. 50/60

Fűtőteljesítmény, W 1050 - 1200 1400 - 1600

Névleges áram, A 4.77-5.0 6.36-6.67

Elektromos védettségi osztály I

Elektromos védettség IP24

Fűthető terület, m² 10-12 14-16

Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 640×112×424 800×112×424

Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 750×142×468 910×142×468

Nettó súly, kg 7.10 8.20

Bruttó súly, kg 8.40 9.60

Hőálló üvegkerámia
márvány panel

A digitális INVERTER vezérlődoboz 
negyedik generációja:
- 3-szor hatékonyabb
- Lehetővé teszi a konvektor vezérlését 

Wi-Fi-n keresztül
- Nyitott ablak érzékelő 
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ELEKTROMOS KONVEKTOR 

Az Electrolux ECH/T konvektorok innovatív fűtési technológiák és maximális megbízhatóság jellemzi.
Az X-alakú monolitikus fűtőelemnek köszönhetően „héjas” felülettel a termék elérheti az előre beállított fűtési 
hőmérsékletet 75 másodpercen belül. A modern dizájn és az egyszerű telepítés a sorozat további előnyei.

Műszaki adatok/Tipus ECH/T-1000 E/M EEC ECH/T-1500 E/M EEC ECH/T-2000 E/M EEC

Feszültség/frekvencia, V/Hz 220-240 / 50-60

Fűtőteljesítmény, W 900 - 1000 1350 - 1500 1800 - 2000

Névleges áram, A 4.1-4.17 6.14-6.25 8.18-8.33

Elektromos védettségi osztály I

Elektromos védettség IP24 

Fűthető terület, m² 9-10 13-15 18-20

Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 480×113×413 640×113×413 800×113×413

Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm 575×142×445 735×142×445 895×142×445

Nettó súly, kg 3.43 4.33 5.23

Bruttó súly, kg 4.43 5.53 6.63

Műszaki Adatok

Felszerelési lehetőségek

HD légbeömlő
A konvektor megnövelt 
területtel rendelkezik a 
bejövő levegő beszívására 
és fűtésére.

Konvektor
az ECH/T
tipus

Hagyományos 
konvektor
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EGYEDI
MEGJELENÉS
GYÖNYÖRŰ
FORMA

Elképzelései szerinti tervezés

Több mint 1000 változat 
a konvektorok



 

Az Electrolux egy bejegyzett védjegy
az AB Electrolux (publ) licence alapján.

Hibák és gépelési hibák megengedettek a szövegekben 
és a numerikus jelölésekben. A termék kialakítása és 
műszaki adatai eltérhetnek a csomagoláson láthatótól. 
További részletekért forduljon értékesítési tanácsadóhoz.

Tudjon meg többet honlapunkon
www.home-comfort.com


