Top Glass

Nobö Top Glass bygger på Nobös helt nya tekniska
plattform. Med det allra senaste inom värmeteknik på
insidan och den snyggaste glasdesignen utanpå, är
Nobö Top Glass både smart och elegant.
Ny inifrån och ut
Nobö Top Glass är en helt ny radiator som kombinerar smart teknik med trendig design.
Nobö Top Glass finns i två färger: vit och antracit. Färgerna passar i alla interiörer, vilket
gör att Nobö Top Glass kan placeras precis var som helst. Glasfronten har avrundade och
polerade kanter som gör att radiatorn både ser snygg ut och är säkrare för barn och husdjur. Bakom den inbjudande fronten hittar du marknadens ledande värmeteknik som ger en
jämn, skön och energieffektiv värme. Levereras inklusive radiomottagare för det trådlösa
styrsystemet Nobö Energy Control.

Oöverträffad termostatteknik
Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer
när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil
temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre
förhållanden. Resultatet är en skön och energieffektiv värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv
Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar
i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Top Glass kan med fördel ingå i moderna
värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter.
Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.
*Obs Topputsläpp behöver 20 cm fritt utrymme ovan radiator
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NOBÖ NTG / NTH R

Top Glass
Radiator med topputsläpp och glasfront
Elradiator med inbyggd mottagare, som enkelt kan aktiveras mot
det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Stilren glasfront med topputsläpp. Noggrann elektronisk termostat
och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket
energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå
i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både
äldre och moderna fastigheter. Levereras med ledning/stickpropp.
Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid
öppet fönster. Obs! Topputsläpp behöver 20cm fritt utrymme
ovan radiator.

Teknisk data
Produktkod

NTG2/NTH2/NTG4/NTH4 R

Standby effekt

< 0,5W

Fabrikat

Nobö

Godkännanden

CE och Nemko

Kapsling/Klass

IP24 /Klass I

Garanti

5 år

Spänning

230V

Färg

Glasfront i vit eller antracit.

Effekt:

750W / 1000W

Ursprungsland

Norge

Modellöversikt
Modell

E-nr

Eff ekt

Mått hxbxd* (mm)

Färg

Artikelnr

EAN-kod

Vikt kg

NTG2R 07

8535530

750

240x1020x95

Vit

80620107

7030690041116

6,2

NTH2R 07

8535531

750

240x1020x95

Antracit

80620207

7030690041123

6,2

NTG4R 10

8535540

1000

440x820x95

Vit

80640110

7030690041420

9,6

NTH4R 10

8535541

1000

440x820x95

Antracit

80640210

7030690041437

9,6

* Mått med väggram
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