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ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ПРОДУКТЕ 
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Прес-реліз 

 

Компанія «ОПТІМ» представляє новинку в своєму продуктовому портфелі: 

конвекційний обігрівач серії  PRAKTISCH! 

 

          Конвекційний обігрівач серії PRAKTISCH – це новинка сезону 2019-2020 від 

відомого німецького бренду Röda.  

         Обігрівачі серії Röda PRAKTISCH представлені в Україні в трьох потужностях – 

1,5 кВт, 2 кВт та 2,5 кВт, завдяки цьому Ви завжди можете підібрати потрібну модель 

майже для будь-якого приміщення від 10 до 30 м2. 

         Обігрівач Röda PRAKTISCH  – це сучасний високоефективний опалювальний 

прилад. Корпус конвектора виготовлено з металу, поверхня якого вкрита спеціальною 

термостійкою фарбою білого кольору. 

         Контур обігрівача має плавні вигини, з верхньої сторони розміщена декоративна 

решітка для виходу теплого повітря. Також цей конвектор вирізняється компактністю 

розмірів, що значно полегшить пошук місця встановлення.  Обігрівач Röda 

PRAKTISCH має два варіанти встановлення: настінний монтаж, або ж встановлення на 

підлогу за допомогою активних опор з коліщатками.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ 

http://www.optim.ua/
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        Основною складовою частиною конвектора, яка відповідає за його ефективність та 

надійність, є нагрівальний елемент. В конвекторі Röda PRAKTISCH використовується 

подвійний нагрівальний елемент закритого типу з алюмінію. Нагрівальний елемент 

може функціонувати на повну та на половину від номінальної потужності, за рахунок 

цього досягається більш ефективне використання електроенергії. 

В обігрівачі Röda PRAKTISCH вмонтовано електромеханічний термостат,  установка 

температури проводиться поворотом ступеневого перемикача. 

       Конвектори з механічним термостатом користуються популярністю завдяки нижчій 

ціні.  

       Конвекційні обігрівачі Röda PRAKTISCH мають рівень захисту від вологи – IP20. 

При належному розміщенні цей конвектор може бути встановлений навіть у ванній 

кімнаті. 

      Основні технічні характеристики конвекційних обігрівачів Röda PRAKTISCH: 

1. Надійний нагрівальний елемент закритого типу з алюмінію; 

2. Подвійна потужність нагрівального елементу; 

3. Механічне керування; 

4. Рівень захисту від вологи – IP20; 

5. Два варіанти встановлення: настінний, або підлоговий монтаж. 

Технічні характеристики 

Модель RP-1500 RP-2000 RP-2400 

Номінальна потужність, Вт: 1500 2000 2400 

Номінальна напруга В.Ф.Гц.: 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 

Номінальний струм, А: 6,5 8,7 10,4 

Клас захисту: IP20 IP20 IP20 

Площа обігріву, м²: 15-20 20-25 25-30 

Вага нетто/брутто, кг: 4,7/5,5 5,7/7.2 6.3/7.8 

Розміри (ДхВхГ), мм: 595х400х90 830х400х90 950х400х90 

 

Фото високої якості можна завантажити за посиланням >>> 

Продукт доступний до відвантажень зі складів «ОПТІМ» . 

Бажаємо успішних продажів! 

З повагою, компанія «ОПТІМ». 

http://www.optim.ua/
https://optim.ua/uploads/shares/catalog/Photo/RP2000.rar

