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• Οι θερμοπομποί NTL4T και NTL2N διαθέτουν τον ψηφιακό 
θερμοστάτη/προγραμματιστή NCU 2Te

• Βισματωτός θερμοστάτης, που μπορεί να αντικατασταθεί με 
θερμοστάτη/δέκτη σημάτων συμβατό με το NOBØ Energy Control

• 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας
• Απόκλιση θερμοκρασίας μόνο ±0,05C°. 
• Άμεση αντίδραση στις αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου. 
• Σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας χώρου.
• Κλείδωμα ρυθμίσεων.

Κωδικός Ισχύς Υψος x Πλάτος x Βάθος mm Βάρος kg

NTL4T 05 500 W 400 x 525 x 55 3,5

NTL4T 07 750 W 400 x 625 x 55 4,1

NTL4T 10 1000 W 400 x 725 x 55 4,7

NTL4T 12 1250 W 400 x 925 x 55 6,0

NTL4T 15 1500 W 400 x 1025 x 55 6,5

NTL4T 20 2000 W 400 x 1125 x 55 7,4

• Ο θερμοπομπός σειράς NUL4T διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό 
θερμοστάτη/προγραμματιστή.

• 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας.
• Απόκλιση μόνο ±0,05C°. 
• Άμεση αντίδραση στις αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου. 
• Σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας χώρου.
• Κλείδωμα ρυθμίσεων.

Κωδικός Ισχύς Υψος x Πλάτος x Βάθος mm Βάρος kg

NUL4T 05 500 W 400 x 425 x 90 4,8

NUL4T 15 1500 W 400 x 625 x 90 5,5

NUL4T 20 2000 W 400 x 925 x 90 6

NUL4T 24 2400 W 400 x 925 x 90 6

Κωδικός Ισχύς Υψος x Πλάτος x Βάθος mm Βάρος kg

NTL2N 07 750 W 20 x 1025 x 55 4,8

NTL2N 10 1000 W 20 x 1325 x 55 5,5

NTL2N 12 1250 W 20 x 1525 x 55 6

Όλοι οι θερμοπομποί NOBØ 
μπορούν να τοποθετηθούν 
στη βάση δαπέδου με ρόδες.
Αγοράζεται ξεχωριστά.

NUL4T (Compact)
θερμοπομπός μικρών διαστάσεων

NTL4T  (Top Outlet)
θερμοπομπός 40εκ. ύψος

NTL2N (Slimline)
θερμοπομπός 20εκ. ύψος

Θερμοπομποί

2 nobo

RAL 9016

NOBØ NTL4T  |   NUL4T

εξέχει 90mm. από τον τοίχο

εξέχει 90mm. από τον τοίχο

εξέχει 115mm. από τον τοίχο



ΑΝΘΡΑΚΙΛΕΥΚΟ RETRO BLUE

Ο θερμοπομπός NUL4T 
έχε ι  το  θερμοστάτη 
χαμηλά,  στα πλάγια  και 
δεξ ιά  του σώματος.

NTL4T  &  NTL2N  ε ίνα ι 
εξοπλισμένοι  με  το 
θερμοστάτη NCU 2Te 
στο πάνω μέρος του 
σώματος.

Η NOBØ πρωτοπορεί δημιουργώντας μία πρόσοψη από υψηλής ποιότητας γυαλί. 
Το Clip On Glass αποτελεί λύση απλή, ευέλικτη, μοντέρνα.  

Το Clip On Glass προσαρμόζεται στους θερμοπομπούς NTL4T Top Outlet και 
NTL2N Slimline. Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε δευτερόλεπτα χωρίς την 
ανάγκη για εργαλεία. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή και κομψή επιφάνεια, στη 
χρωματική απόχρωση της αρεσκείας σας. 

Clip on Glass
γυάλινη πρόσοψη σε τρεις χρωματισμούς
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βάση δαπέδου με  ρόδες
Η απόδοση των 
θερμοπομπών δεν 
επηρεάζεται όταν 
τοποθετηθούν στη 
ειδική βάση δαπέδου 
με ρόδες NOBØ.

Θα λειτουργούν με 
ασφάλεια, καθώς 
οι θερμοπομποί 
διαθέτουν ασφάλεια 
πτώσης και ασφάλεια 
υπερθέρμανσης.

εύκολη τοποθέτηση με  ένα κλ ικ



Ελέγξτε τη θέρμανση του σπιτιού σας με το NOBØ Energy Control και μειώστε το κόστος 

θέρμανσης έως και 25%. Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη 

άνεση, με τον πιο εύκολο τρόπο.

Το σύστημα NOBØ Energy Control είναι συμβατό με τους θερμοστάτες/δέκτες σημάτων  

NCU 1R, NCU 2R και NCU ER. Πρόκειται για το ασύρματο σύστημα ελέγχου ενέργειας 

που αναπτύχθηκε στο νορβηγικό μας εργαστήριο. Θα έχετε τη δυνατότητα να προγραμ-

ματίσετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου σας μέσω της εφαρμογής NOBØ 

Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε στο 

App Store (iPhone) ή στο Google Play (Android).

Το ecoHub είναι ο κεντρικός ασύρματος πομπός σημάτων, 
που δίνει τις εντολές λειτουργίας στους θερμοστάτες/δέκτες 
σημάτων των θερμοπομπών NOBØ.

Ο έλεγχος και προγραμματισμός λειτουργίας των 
θερμοπομπών πραγματοποιείται με την εφαρμογή για κινητό 
ή smartphone NOBØ Energy Control.

ecoHub  
κεντρικός ασύρματος έλεγχος θερμοπομπών [πομπός σημάτων]

NOBØ Energy Control
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Θερμοστάτες [δέκτες σημάτων] 
συμβατοί με το ecoHUB

NCU 1R

Απλός και εύκολος έλεγχος για ρύθμιση 
της άνετης θερμοκρασίας. Θερμοστάτης 

σχεδιασμένος για χρήση με το NOBØ Energy 
Control, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

αυτόνομα, χωρίς σύστημα ελέγχου.

NCU 2R

Ψυφιακή ρύθμιση της άνετης, οικονομικής 
θερμοκρασίας ή την παράκαμψη του κεντρικού 

προγραμματισμού. Καθαρή οθόνη με 
φωτισμό, όπου αναγράφεται η θερμοκρασία 

και η κατάσταση λειτουργίας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το  

NOBØ Energy Control ή και αυτόνομα.

NCU ER

Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στο σώμα. Προορίζεται 
για χρήση αποκλειστικά  

και μόνο με το NOBØ Energy Control.  
Ιδανικός για ξενοδοχεία, πανσιόν, Airbnb, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία και άλλα δωμάτια, 

όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ρύθμιση 
της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα. 
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F119 Design CE

ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΏΡΟΎ
ρυθμίστε τη θερμοκρασία χώρου  
που επιθυμείτε

ΑΝΕΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ [ΗΛΙΟΣ]
Αφορά στην επιθυμητή 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια που 
είμαστε στο δωμάτιο. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΎΝΤΗΡΗΣΗΣ [ECO]
Αφορά στην επιθυμητή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
που είμαστε εκτός σπιτιού. Σ’αυτή τη λειτουργία το 
θερμαντικό σώμα θα διατηρεί τη θερμοκρασία κατά 
3,5C° περίπου κάτω από την άνετη θερμοκρασία.

ΚΑΤΑ ΤΟΎ ΠΑΓΕΤΟΎ
Διατηρεί τη θερμοκρασία περίπου 

στους 7C°. Χρησιμοποιείται όταν 
η απουσία μας από το σπίτι είναι 

μεγάλης διάρκειας.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF

ΦΏΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ

ηλεκτρονικός Θερμοστάτης  
F119 Design CE

Κωδικός Ισχύς Υψος x Πλάτος x Βάθος mm Βάρος kg

F119 Design 05 500 W 461 x 391 x 90 3,1

F119 Design 07 750 W 461 x 465 x 90 3.5

F119 Design 15 1500 W 461 x 613 x 90 4.4

F119 Design 20 2000 W 461 x 761 x 90 5.3

F119 Design 25 2500 W 461 x 909 x 90 6.2

Εξέχει 114mm. από τον τοίχο
Η σταθερή βάση δαπέδου περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 

Η σχάρα στήριξης στον τοίχο αγοράζεται ξεχωριστά.

• Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
• Απόκλιση θερμοκρασίας ±0,1C°.
• Χειροκίνητη ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας από 7°C έως 30°C.
• Επιλογή Άνετης / Οικονομικής θερμοκρασίας.
• Λειτουργία κατά Παγετού.

Η σταθερή βάση δαπέδου 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
F119 Design CE. Ο θερμοπομπός F125 
Design μπορεί επίσης να τοποθετηθεί 
στη βάση δαπέδου [αγοράζεται 
ξεχωριστά].

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ασφάλεια 
υπερθέρμανσης, καθώς και ασφάλεια 
πτώσης. Σε περίπτωση πτώσης ο 
θερμοπομπός θα σβήσει αυτομάτως.

σταθερή βάση δαπέδου
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F119 Design  |   F125 Design
επιτο ίχ ια  τοποθέτηση

F125 Design 

Εξέχει 114mm. από τον τοίχο
Η σταθερή βάση δαπέδου αγοράζεται ξεχωριστά. 

Η σχάρα στήριξης στον τοίχο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 

Κωδικός Ισχύς Υψος x Πλάτος x Βάθος mm Βάρος kg

F125 Design 07 750 W 461 x 465 x 90 3.5

F125 Design 15 1500 W 461 x 613 x 90 4.6

F125 Design 20 2000 W 461 x 761 x 90 5.5

F125 Design 25 2500 W 461 x 909 x 90 6.2

ενσωματωμένος εύκολος προγραμματισμός

• Ενσωματωμένος ψηφιακός θερμοστάτης/προγραμματιστής 
• Απόκλιση θερμοκρασίας ±0,1C°.
• Χειροκίνητη λειτουργία: Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας 

από 7°C έως 30°C.
• Λειτουργία Prog: Ρύθμιση προκαθορισμένων προγραμμάτων 

ανά ημέρα (24 ώρες) σε διάστημα 7 ημερών.  
5 προεπιλεγμένα προγράμματα & 1 που μπορούμε να το 
διαμορφώσουμε.

• Δυνατότητα αντιγραφής ενός ημερήσιου προγράμματος σε 
άλλες ημέρες της εβδομάδας.

• Λειτουργία «Ανοιχτό παράθυρο».
• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Επιτρέπει τη ρύθμιση άνετης 

θερμοκρασίας από 1 έως 8 ώρες.
• Κλείδωμα ρυθμίσεων.

ΦΏΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΏΡΟΎ

ΡΎΘΜΙΣΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΏΡΟΎ

ψηφιακός Θερμοστάτης με 
προγραμματισμό F125 Design

F125 Design 



Θερμοπομποί πλεονεκτήματα

• Οι θερμοπομποί NOBØ και Atlantic δεν έχουν βεντιλατέρ! Δε φυσάνε ζεστό 
αέρα. Θερμαίνουν αθόρυβα, διά της φυσικής ροής του αέρα (convection) χωρίς 
να ξηραίνουν την ατμόσφαιρα του δωματίου. Προσφέρουν μια ευχάριστη 
ζεστασιά, που διαχέεται αρμονικά στο χώρο.

• Διαθέτουν ψυχρή αντίσταση, θωρακισμένη σε αλουμίνιο προκειμένου να μην 
πυρακτώνεται. Κατ’ επέκταση δεν καίει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

Υγιεινή θέρμανση

• Η εξωτερική επιφάνεια του σώματος δεν καίει και είναι ανεκτή ακόμη και στο 
άγγιγμα του παιδικού χεριού. 

• Ασφάλεια υπερθέρμανσης.

• Ασφάλεια πτώσης.

• Τοποθετούνται στο μπάνιο. Βαθμός προστασίας IP24.

Ασφάλεια

• NOBØ 7 χρόνια

• Atlantic 5 χρόνια

Εγγύηση

• Ηλεκτρονικός θερμοστάτης ακριβείας.

• Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου ακριβείας.

• Δυνατότητα προγραμματισμού [ορισμένα μοντέλα].

• Δεν παρακρατά θερμότητα.

• Άμεση απόδοση και θέρμανση.

• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

• Κανένα κόστος συντήρησης.

Οικονομία

SANI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

Κωστή Παλαμά 5-7, 143 43 Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα [παράδρομος Εθνικής - κάθοδος προς Πειραιά]

Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 - Fax 210 32.47.709 e-mail: info@sanihellas.gr - www.sanihellas.gr

www.noboadvantage.gr    |    www.atlantic-heating.gr


