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Конвектор – прилад, в якому теплопередача відбувається за рахунок при-
родного руху повітря – конвекції: холодне повітря, вступаючи в контакт 
з електричним нагрівальним елементом, нагрівається, стає легшим і ви-
ходить через фронтальну решітку, яка забезпечує рівномірний розподіл 
тепла.
Завдяки циркуляції повітря приміщення прогрівається дуже швидко, 
при цьому 95% тепловіддачі відбувається через конвекцію і тільки 5% 
у вигляді теплового випромінювання від корпусу. Таке опалення є 
найбільш дбайливим і комфортним для людини і навколишнього середо-
вища. Інновації Atlantic забезпечують високий рівень екологічності, без-
пеки та енергоефективності.

Електричні конвектори Atlantic

Переваги
.   Надійна конструкція та якісні європейські 
комплектуючі..   «Закритий» нагрівальний елемент..   Решітка на передній панелі  прискорює 
нагрівання приміщення. .   Не пересушують повітря та не спалюють кисень..   Не потребують регулярного техобслуговування..   Безпечна температура поверхні: випадковий 
дотик до поверхні під час нагрівання не призведе 
до опіку..   Блокуються «від дітей»..   Можна встановлювати навіть у ванних кімнатах 
(клас захисту від прямого потрапляння бризок
IP 24)..   Вбудований захист від перегрівання та подвійна 
ізоляція (клас захисту ІІ).
.   Захист від пилу «Антипил».

Перемикач режимів роботи
Блок управління

Решітка зі спрямову-
ючими шторками для 
виходу повітря

Передня панель

Електричне опалення з використанням сучасних приладів — конвекторів — сьогодні 
є гідною альтернативою традиційним системам опалення.  Використання  конвекторів 
як додаткових опалювальних приладів також є найбільш виправданим. 

Закритий 
нагрівальний 
елемент

Регулятор роботи
 для режиму
 «Комфорт»

Автоматичне 
вимикання при 
перегріванні

Датчик температури

Atlantic використовує «закриті» нагрівальні елементи. 
Це забезпечує більш інтенсивну теплопередачу від ТЕНа 
до повітря, посилює конвекцію та гарантує безпеку у 
користуванні
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 F117 Design

Французькі 
технології

Переваги

Швидке 
нагрівання

.   Надточний електронний термостат забезпечує 
до 15% заощадження електроенергії..   Закритий нагрівальний елемент: безпечний, 
безшумний та довговічний..   Безпечна температура поверхні..   Не пересушує повітря..   Завдяки природній конвекції повітря швидко 
прогріває приміщення навіть з високою стелею..   Можна встановлювати у ванних кімнатах (клас 
захисту від прямого потрапляння бризок IP 24)..   Легко монтується на стіну або встановлюється 
на підлозі на спеціальні «ніжки» (опція)..   Можливість програмування з Pass Program..   Датчик падіння.

Авторський дизайн

Технічні характеристики

Модель Потужність
 (кВт)

Площа обігрівання 
(м

2
)

Габаритні розміри 
Ш хВ х Г, (мм)

Вага
(кг)

F117 500 0,5 5 384 х 450 х 78 2,85

F117 750 0,75 7,5 384 х 450 х 78 2,85

F117 1000 1,0 10 458 х 450 х 78 3,2

F117 1250 1,25 12,5 532 х 450 х 78 3,75

F117 1500 1,5 15 606 х 450 х 78 4,4

F117 2000 2,0 20 754 х 450 х 78 5,15

F117 2500 2,5 25 902 х 450 х 78 6,3

Компактний 
розмір

Гарантія

Захист від пилу

– Вмикання / вимикання.
- Програма, що підтримує у приміщенні температуру повітря +7°С 
(«Антизамерзання»).
– Режим програмування (при використанні Pass Program).
– Режим комфортної температури («Комфорт»).
– Режим, при якому температура нагрівання менша за вста-
новлену у режимі «Комфорт» на 3,5 °С (встановлюється на час 
відсутності користувачів у приміщенні).

Блок керування

Надійні конвектори з електронним термостатом та 
зручним блоком управління. Можуть використо-
вуватися для додаткового опалення у квартирах 
або як самостійна система опалення для заміських 
будинків
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Конвектори з механічним термостатом
F17 Design – сучасне вирішення питання додаткового 
опалення приміщення. Завдяки простій конструкції  
F17 Design швидко та безпечно нагріє кімнату, не 
пересушуючи повітря. Стильний зовнішній вигляд 
конвектора впишеться у будь-який інтер’єр

 F17 Design

Переваги
.   Закритий нагрівальний елемент: безпечний, 
безшумний та довговічний..   Безпечна температура поверхні..   Не пересушує повітря.
.   Завдяки природній конвекції повітря швидко 
прогріває приміщення навіть з високою стелею.
.   Можна встановлювати у ванних кімнатах (клас 
захисту від прямого потрапляння бризок IP 24).
.   Легко монтується на стіну або встановлюється 
на підлозі на спеціальні «ніжки» (опція).
.   Заокруглені кути виключають ризик випадково-
го травмування.

Технічні характеристики

Модель Потужність
 (кВт)

Площа обігрівання 
(м

2
)

Габаритні розміри 
Ш х В х Г (мм)

Вага
(кг)

F17 500 0,5 5 384 х 450 х 78 2,85

F17 750 0,75 7,5 384 х 450 х 78 2,85

F17 1000 1,0 10 458 х 450 х 78 3,2

F17 1250 1,25 12,5 532 х 450 х 78 3,75

F17 1500 1,5 15 606 х 450 х 78 4,4

F17 2000 2,0 20 754 х450х78 5,15

F17 2500 2,5 25 902х450х78 6,3

Швидке 
нагрівання

Авторський дизайн

Захист від пилу
Компактний 

розмір

Гарантія

«Ніжки»
 для встановлення на підлозі
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Конвектори з цифровим блоком управління, 
що поєднують найсучасніші технічні рішення 
з надійністю та простотою у користуванні. 
Рівномірне розповсюдження тепла забезпе-
чить комфорт та затишок в оселі, а надточний 
електронний термостат подбає про заощад-
ження електроенергії

 F118 Digit

Переваги
.   Зручний цифровий дисплей: легкість управління та 
індикація роботи конвектора..   Надточний електронний термостат забезпечує до 15% 
заощадження електроенергії.
.   Закритий нагрівальний елемент: безпечний, безшумний 
та довговічний.
.   Безпечна температура поверхні..   Не пересушує повітря.
.   Завдяки природній конвекції повітря швидко прогріває 
приміщення навіть з високою стелею.
.   Максимальна безпека у використанні: вбудований захист 
від перегрівання та подвійна ізоляція (клас захисту ІІ).
.   Можна встановлювати у ванних кімнатах (клас захисту 
від прямого потрапляння бризок IP 24).
.   Легко монтується на стіну або встановлюється на підлозі 
на спеціальні «ніжки» (опція).
.   Датчик падіння.

Технічні характеристики

Модель Потужність
 (кВт)

Площа обігрівання 
(м

2
)

Габаритні розміри 
Ш х В х Г (мм)

Вага
(кг)

F118 500 0,5 5 384 х 451 х 98 2,9

F118 1000 1,0 10 458 х 451 х 98 3,2

F118 1500 1,5 15 606 х 451 х 98 4,4

F118 2000 2,0 20 754 х 451 х 98 5,2

Швидке 
нагрівання

Авторський дизайн

Захист від пилуКомпактний 
розмір

Гарантія

Цифровий блок управління

Режим «Антизамерзання»  (підтримує у 
приміщенні температуру повітря +7°С)

Дисплей

Команди: вмикання/вимикання, 
вибір режиму роботи, налашту-
вання, блокування

  Індикатор нагрівання

Режим «Комфорт» (режим 
комфортної температури) 

ON-OF таймер (автоматич-
не вмикання/вимикання) 

Режим програмування 

Економічний режим: температура 
нагрівання автоматично знижується на 
3 °С від температури, яка встановлена 
у режимі «Комфорт» (встановлюється 
на час відсутності користувачів у 
приміщенні)
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Графічні символи Atlantic
Пристрій для цифрового програмування роботи опалю-
вальних приладів. За допомогою Pass Program можна 
одначасно керувати роботою кількох конвекторів, 
створюючи різні температурні зони у приміщенні, 
та забезпечити додаткову економію електроенергії

Переваги
.   Має предустановлені програми, які 
можна змінювати за бажанням..   Тижневе програмування: 3 програми 
на тиждень..   Широкий цифровий дисплей..   Спрощена інструкція, розташована 
на задній стінці Pass Program..   2 роки гарантії.

Pass Program

Ситема Pass Program дозволяє утворювати в приміщенні різні 
зони температурного комфорту за допомогою кількох елек-
тричних конвекторів. Одна зона може включати одне або 
кілька приміщень. При цьому вдень та вночі опалювальні  
прилади однієї температурної зони  можуть працювати за 
різними програмами. 
Ситема Pass Program  дозволяє централізовано програмувати 
одночасно до 15 конвекторів, створюючи одну температур-
ну зону. Також можна створити  кілька температурних зон, 
у кожній кімнаті – свою. Для цього достатньо встановити на 
конвектори программатор Chronopass.

Програмування з  Pass Program
У Pass Program предустановлені три програми управління опалювальними 
приладами, які забезпечать максимальний комфорт та економію. Система 
дозволяє регулювати температуру або змінювати програми роботи приладів 
з мінімальним інтервалом до 1 години. Користувач може змінювати програми 
за власним бажанням або встановити тижневе програмування і використати 
всі три програми, забезпечивши додаткову економію. 
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Графічні символи Atlantic

Швидке 
нагрівання

Авторський дизайн Захист від пилу

Компактний 
розмір

Гарантія

Відповідність французьким нормам

Відповідність європейським нормам

Захист від вологи та бризок

Підвищений захист від прямого потрапляння води

Відповідність російським нормам

Відповідність українським нормам

IP 25

IP 24

Технічні та нормативні символи

Емалеве 
покриття зі вмістом 

цирконію

Інтелектуальне 
управління

Вертикальний/
горизонтальний 

монтаж

Зручне 
регулювання 
температури

Висока 
продуктивність

Економічність

Багатофункціональний 
захисний клапан

Оптимальний 
комфорт

Простий монтаж
та обслуговування

Компактний 
розмір

 0 ctZr
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Call Center Atlantic   0800 500 885
atlanticservice.com.ua

Торговий представник


