
Bảng thông số kỹ thuật

CNS 200 Trend M-F (VN)
THIẾT BỊ ĐỐI LƯU SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205911

Các tính năng chính

Máy đối lưu đứng với nhiệt lượng cao

Rất an toàn nhờ công tắc con lắc sẽ tắt thiết bị nếu nó bị lật

An toàn tối đa nhờ có bộ ngắt mạch dòng dư tích hợp (ELCB)

Chân giá đứng có bánh xe và tay cầm tích hợp

Bộ tản nhiệt hình ống bằng thép không gỉ bền với các cánh tản nhiệt
bằng thép

Bộ điều khiển nhiệt độ cơ học

Vị trí bảo vệ chống sương giá

Giám sát nhiệt độ an toàn
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Loại CNS 200 Trend
M-F (VN)

Phần số 205911

Thông số kỹ thuật

Kết nối nguồn điện 1/N ~ 220 V

Điện áp danh nghĩa 220 V

Dải điện áp 220 - 230 V

Dòng danh nghĩa 8,3 A

Công suất kết nối 1,83 kW

Loại bảo vệ (IP) IP24

Cấp bảo vệ I

Màu sắc màu trắng núi cao

Phạm vi cài đặt 5-35 °C

Chiều cao 546 mm

Độ rộng 738 mm

Độ sâu 289 mm

Trọng lượng 8,00 kg

Chiều sâu và chiều cao được tính bao gồm cả chân có bánh xe.
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Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi 1800 888822
Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ
điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã
sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm
phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.


