
COMFORT Electric Heating
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NOBLESSE
CODE NP04KDT NP06KDT NP08KDT NP10KDT NP12KDT NP14KDT NP20KDT

W 400 600 800 1000 1200 1400 2000
V/Ph/Hz

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
mm 370 370 370 370 370 370 370
mm 474 589 704 762 934 1049 1394
mm 82 82 82 82 82 82 82
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Vermogen
Elektrische voeding 230/1/50+A 230/1/50+A 230/1/50+A 230/1/50+A
Beschermingsniveau
Afmetingen      Hoogte
                        Lengte
                        Diepte  1

Design wandconvector NOBLESSE
De convectoren NOBLESSE overtuigen door hun elegante en sobere design.

Tijdens het ontwerp van deze convector heeft de fabrikant speciale aandacht besteed aan een 
handige bediening en een rationeel energieverbruik. Een display op de voorkant informeert de ge-
bruiker over de gewenste temperatuur en de huidige werking. De bedieningselementen zijn onop-
vallend aan de zijkant van het apparaat geplaatst. Door middel van toetsen kan de omgevingstem-
peratuur gemakkelijk naar wens worden ingesteld. De automatische temperatuurverlaging overdag 
en 's nachts biedt de mogelijkheid om de verwarming aan de dagelijkse gewoontes aan te passen 
en dus heel wat kosten te besparen.

Dit apparaat is bovenal ecologisch verantwoord omdat de gebruikte materialen en technologieën 
biologisch afbreekbaar en recycleerbaar zijn. Strikte eisen betreffende CO2-uitstoot worden ook nage-
leefd bij de productie.

Comfort
Onmiddellijke verwarming en gelijkmatige warmteverdeling
Aangenaam gevoel zelfs op korte afstand
Gemakkelijke bediening via verlicht scherm
Dag- en nachtinstelling
Ongeveer 25% energiebesparing per jaar
Plaatsing in een inham of op houten ondergrond mogelijk
Eenvoudige installatie
Luchtuitgang aan de achterkant
Elektronische thermostaat

Veiligheid
Kinderbeveiliging
Geen risico op brandwonden bij aanraking van de voorkant of het luchtrooster
Beveiliging tegen oververhitting
Voedings- en aardingskabel één meter met stekker

Design
Perfecte en praktische vormgeving
Elegant, superplat en tijdloos design
Kleur wit: RAL 9016
De NOBLESSE is winnaar van de Award for Design Excellence in 2008

Garantie: 5 jaar

Eenvoudig en direct 
U drukt gewoon op de toetsen  +  of  -  om de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen.
Via de toets  5  kunt u de duur van de temperatuurverlaging van 5°C voor overdag instellen. De elektronische 
be-sturing bewaart het begintijdstip van temperatuurverlaging en herhaalt dit proces iedere dag op hetzelfde 
tijdstip van maandag tot en met vrijdag.
Met de toets 7 activeert u de temperatuurverlaging voor ´s nachts die dagelijks wordt herhaald. De tem-
peratuurverlaging voor ´s nachts duurt 7 uur.
Met de toets  F  heeft u de mogelijkheid om de duur van de verlaging te wijzigen. Bovendien kunt u de actuele 
weekdag met de toets  F  aanpassen. De fabrieksinstelling voor de verlaagde temperatuur is 15°C. Deze 
instelling kan echter naar wens worden aangepast.

Bedieningspaneel

1  Dagmodus
2  Gewenste temperatuur
3  Warmteverdeling Aan/Uit
4  Nachtmodus
5  Temperatuurverlaging overdag (5 dagen per week)
6  Functietoets
7  Temperatuurverlaging ´s nachts (7 dagen per week)

1  Wandbevestiging inbegrepen
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