
Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas

Θερμοπομποί

Εξοικονόμηση ενέργειας 40%

2018/19

NORDIC
WORLD CLASS



2 nobo

Φιλικό για τα παιδιά

Ο θερμοπομπός NOBØ εξοικονόμησης ενέργειας είναι φίλος των παιδιών. 

Ακόμα και στην Comfort (μέγιστη) απόδοση η εξωτερική επιφάνεια του 

σώματος δεν καίει και είναι ανεκτή ακόμη και στο άγγιγμα του παιδικού 

παιδιού. Η φυσική ροή του αέρα (convection) εμποδίζει την ανάπτυξη 

υψηλών θερμοκρασιών στην εξωτερική επιφάνεια του θερμοπομπού.

Ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια

Αν ο θερμοπομπός σκεπαστεί κατά λάθος (απαγορεύεται!) 

τότε μια ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια εντός του σώματος 

σταματάει αυτομάτως τη λειτουργία του. Αφαιρέστε το αντικείμενο 

που σκεπάζει το σώμα και κλείστε τη συσκευή για πέντε λεπτά. 

Ξανανοίξτε τη συσκευή και το σώμα επαναλειτουργεί κανονικά.

Ακόμα πιο στρογγυλεμένες γωνιές

Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών 

ατυχημάτων, ενώ παράλληλη εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.

Ασφάλεια και υγιεινή θέρμανση

Δεν ξηραίνουν τον αέρα

Οι θερμοπομποί NOBØ διαθέτουν 

ψυχρή αντίσταση, θωρακισμένη 

σε αλουμίνιο προκειμένου να μην 

πυρακτώνεται. Κατ’ επέκταση δεν 

καίει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 

θερμοπομποί δεν έχουν βεντιλατέρ! 

Δε φυσάνε ζεστό αέρα. Παράγουν 

ζέστη που διαχέεται αρμονικά στο 

χώρο.

Οι θερμοπομποί NOBØ ενδείκνυνται 

για παιδικά δωμάτια, για ηλικιωμένους 

και άτομα με αναπνευστικές 

ευαισθησίες.
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Οι θερμοπομποί NOBØ  τοποθετούνται χαμηλά 10-12 

εκατοστά από το δάπεδο. Ιδανική θέση τοποθέτησης είναι 

στα σημεία όπου έχουμε απώλειες θερμότητας, όπως 

κάτω από παράθυρα, δίπλα από μπαλκονόπορτες, κλπ.

βάση δαπέδου με ροδάκια

για επιδαπέδια στήριξη

• Καλύτερη διανομή της θερμότητας στο χώρο, λόγω των ρευμάτων που δημιουργούνται.  Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας

• νέος θερμοστάτης. Αθόρυβος θερμοστάτης NOBØ NCU 2Te., με 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας. 
Ο μόνος θερμοστάτης σε θερμοπομπό με απόκλιση μόνο ±0,05C°

• Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor) ακριβείας

• Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση stand by <0,5W

• Η διάχυση της θερμότητας γίνεται από τις περσίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος και πίσω από το σώμα, 
δίνοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα

• Ο θερμοπομπός NTL4T με τη λεία επιφάνεια είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνει ακόμη 
περισσότερο τη θερμοκρασία της πρόσοψης, κάνοντας το θερμοπομπό ακόμη πιο ασφαλή για τα παιδιά. Ο 
θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλη εναρμονί-
ζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.

Ο θερμοπομπός  NOBØ NTL4T είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ρεύματος & μεγαλύ-
τερη ασφάλεια για τα παιδιά.

Τοποθετούνται άφοβα στο μπάνιο

Οι θερμοπομποί NOBØ είναι διπλής μονώσεως (Classe II) και έχουν προστασία κατά υδρατμών (Splashproof) IP24.

Διαθέτουν βυσματωτό σύστημα ελέγχου (plug-in function unit θερμοστάτης) με χειροκίνητη μετάθεση ακίδας για 
την επιλογή θερμοκρασίας χώρου.

Διαθέτουν λευκό καλώδιο μήκους περίπου 1,3 μέτρα, διπλής μονώσεως και φις σούκο για απευθείας τοποθέτηση 
στην πρίζα.
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Ηλεκτρονικοί θερμοπομποί NOBØ, της μεγαλύτερης 
Σκανδιναβικής Βιομηχανίας ηλεκτρικών θερμαντικών 
σωμάτων. Εξαιρετικά οικονομικά στην κατανάλωση, με 
κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, μικρών διαστάσεων, σε 
αγνή λευκή απόχρωση. Ευχάριστα στο μάτι με απαλές 
γραμμές και λεία επιφάνεια, που ταιριάζουν σε κάθε 
εσωτερική διακόσμηση.

Κομψά
μοντέρνα

με κλασική γραμμή
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Φυσική ροή του αέρα

Οι ηλεκτρονικοί θερμοπομποί εξοικονόμησης ενέργειας 
NOBØ 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.

Ποιότητα

Ο θερμοπομπός  NOBØ NTL4T είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη εξοικονό-
μηση ρεύματος & μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά.

• Καλύτερη διανομή της θερμότητας στο χώρο, λόγω των ρευμάτων που δημιουργού-
νται.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας

• νέος θερμοστάτης προγραμματιστής NOBØ, NCU 2Te. Ο μόνος θερμοστάτης σε θερ-
μοπομπό με απόκλιση μόνο ±0,05C°

• Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor) ακριβείας

• Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση stand by <0,5W

• Η διάχυση της θερμότητας γίνεται από τις περσίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος 
και πίσω από το σώμα, δίνοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα

• Ο θερμοπομπός NTL4T με τη λεία επιφάνεια είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μειώνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της πρόσοψης, κάνοντας το 
θερμοπομπό ακόμη πιο ασφαλή για τα παιδιά. Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες 
γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλη εναρμονίζονται ευχά-
ριστα με το περιβάλλον.
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NOBO Energy Control
Πάρτε τον έλεγχο της θέρμανσης του σπιτιού σας με το NOBO Energy 

Control και μειώστε το κόστος θέρμανσης έως και 25%. Χαμηλότερη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη άνεση με τον πιο εύκολο 

τρόπο.

Οι θερμοστάτες NCU 1R, NCU 2R και NCU ER σας δίνουν τη δυνατότητα 

να κάνετε τους θερμοπομπούς σας Nobo συμβατούς με το NOBO Energy 

Control.

Το NOBO Energy Control είναι το ασύρματο σύστημα ελέγχου ενέργειας 

που  αναπτύχθηκε στο νορβηγικό μας εργαστήριο για να μπορείτε να 

προγραμματίσετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου σας μέσω της 

εφαρμογής Nobo Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή 

μπορείτε να την κατεβάσετε ή να την αναβαθμίσετε μέσω του App Store 

(iPhone) ή του Google Play (Android).

Το ecoHUB eλέγχεται ασύρματα μέσω της εφαρμογής Nobo Energy Control (για 
smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε ή να την ανα-
βαθμίσετε μέσω του App Store (iPhone) ή του Google Play (Android).

ecoHUB - κεντρικός ασύρματος έλεγχος θερμοπομπών [πομπός σημάτων]



Θερμοστάτης NCU 2Te
περιλαμβάνεται με κάθε θερμοπομπό NTL4T
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9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας

• Νέος ψηφιακός θερμοστάτης NOBØ NCU 2Te

• 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας

• Απόκλιση μόνο ±0,05C°. Άμεση αντίδραση στις αλλα-
γές της θερμοκρασίας δωματίου, Αθόρυβη λειτουργία, 
σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας,

Θερμοστάτες [δέκτες σημάτων] 
συμβατοί με το ecoHUB

NCU 1R

NCU 2R

NCU ER

Απλός και εύκολος έλεγχος για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας. 

Θερμοστάτης σχεδιασμένος για χρήση με το Nobo Energy Control, αλλά 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, χωρίς σύστημα ελέγχου.

Για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας, οικονομικής θερμοκρασίας και 

τοπικής παράκαμψης. Καθαρή οθόνη με φωτισμό όπου αναγράφεται 

η θερμοκρασία και η κατάσταση λειτουργίας. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με το Nobo Energy Control.

Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στο σώμα. Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά 

και μόνο με το Nobo Energy Control. Ιδανικό για νηπιαγωγεία, σχολεία και 

άλλα κτίρια και δωμάτια όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ρύθμιση 

της θερμοκρασίας.



Η Sani hellas ως επίσημος αντιπρόσωπος της NOBØ Νορβηγίας παρέχει 7 χρόνια εγγύηση. 

Η εγγύηση καλύπτει τα μοντέλα που η Sani hellas εισάγει και έχουν αγοραστεί από το επίσημο 

δίκτυο διανομής πανελληνίως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο www.sanihellas.gr

Κατόπιν οδηγίας της NOBØ, για την προστασία των πελατών μας και για να συνεχίσουμε να 

παρέχουμε άμεσο και υψηλού επιπέδου service, οι θερμοπομποί που διακινούνται μέσω 

παραεισαγωγών στη χώρα μας δε θα έχουν την εγγύηση του επίσημου αντιπροσώπου.

Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas

Nobo είναι ο μεγαλύτερος σκανδιναβικός οίκος κατασκευής ηλεκτρικών 

θερμαντικών σωμάτων. Οι θερμοπομποί NOBØ έχουν την έγκριση του Nemko (ISO 

9001 & ISO 14001). 

Η Sani hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της NOBØ στην Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.sanihellas.gr

Οι ειδικοί στην ηλεκτρική θέρμανση

Διαστάσεις | (μόνο 5,5 εκατ. πάχος)

designed in Norway

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

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

SANI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Μ. 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

Στην επιτοίχια τοποθέτηση εξέχει από τον τοίχο 90 mm.


