
CLIP-ON-GLASS
Стъкленият преден панел Ви позволява лесно да про-
мените дизайна на вашия радиатор. Изработен от цвет-
но висококачествено стъкло, clip-on-glass се закача 
към тялото на радиатора и дава неповторимо усещане 
за стил и лукс. Различните цветове позволяват радиато-
рите да се превърнат в част от интериора на дома ви, 
като по никакъв начин не се се нарушават топлотехни-
ческите им характеристики.  

антрацит

бял

ретросин

Dimplex TOPDimplex TOP

ЕЛЕГАНТЕН  ЕФЕКТИВЕН  ИНТЕЛИГЕНТЕН

Основана през 1973 г., Glen Dimplex в момента е една 
от най-големите компании в световен мащаб в бизне-
са с електрически уреди с годишен стокооборот от 1,5 
млрд. EUR и повече от 8500 служители. От самото си 
основаване до днес компанията непрекъснато инвес-
тира в разработването на нови брандове, иновативни 
инженерингови решения и продукти, които напълно 
да отговарят на изискванията на милиони потребители 
в целия свят. 



УПРАВЛЕНИЕ
Dimplex TOP се предлага със стандартен електронен термостат със 
сензорни бутони и опция за седмично програмиране. Зададени са 
9 фабрични програми и самообучаващ се адаптивен старт. Може да 
се замени със Wi-Fi управление. На дисплея се визуализират темпе-
ратурната настройка, конкретният ден от седмицата и режимът на 
работа – комфортен или икономичен. Има индикираща LED лампа за 
работа на нагревателя.

НАГРЕВАТЕЛ
Масивен, 

нискотемпературен 
алуминиев нагревател, 

с голяма излъчваща 
повърхност.

МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ
	здрава метална стойка за монтаж към стена 
	пластмасова кутия за скрит монтаж на захранването
	захранващ кабел с щепсел

Dimplex TOP е с елегантен скандинавски дизайн, разработен в научно-тех-
ническия център в Норвегия. Има скрита въздушна решетка в задната част 
на уреда и многофункционално управление. Дигиталният контролен па-
нел със сензорни бутони Ви позволява лесно и ефективно да го управля-
вате. Dimplex Top e в съответствие с новия европейски регламент LOT20 
за енергийна ефективност. Напълно безшумен и безопасен – той е с ниска 
повърхностна температура, двойно изолиран е и притежава защита от 
водни пръски IP24. Монтира се както на стена, така и на мобилен комплект 
с колелца. Широката гама от мощности Ви позволява да изберете правил-
ния уред за всяко помещение. Произведен е в UK и е със 7 години пълна 
гаранция.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
АКСЕСОАР 

Може да се постави 
мобилен комплект с 

колелца

Панелен конвектор с интелигентно смарт управление Панелен конвектор с интелигентно смарт управление

Wi-Fi УПРАВЛЕНИЕ
Dimplex Top има опция за WI-FI управление през интернет чрез приложението DIMPLEX (NOBO) 
ENERGY CONTROL. Смарт приложението Ви позволява да превърнете дома, офиса или вилата 
в смарт отопляема къща и да се наслаждавате на различни опции за седмично програмиране, 
температурни режими и много други. Така ще спестите от сметките за ток без да се лишавате от 
топлинния комфорт. Системата е приложима както за Android, така и за iOS.  

За да използвате Wi-Fi управлението, трябва да закупите Wi-Fi хъб и радиоу-
правляеми термостати, които лесно заменят стандартния вграден термостат. 
Контролерът за стена (ръчно управлявате системата), както и сензорите за 
отворен прозорец са допълнителна опция, която ще ви даде по-големи въз-
можности за контрол на температурата и разходите за отопление.

NCU Радиоуправляем термостат 
за Wi-Fi контрол. Независимо от 
настройките и програмите, из-
брани през Wi-Fi управлението, 
можете ръчно да ги промените. 

NCU Радиоуправляем термостат за 
Wi-Fi контрол. Няма възможност за 
ръчна промяна на настройките.

Модели Мощност Размери
Ш х В х Д (см)

Тегло
(кг)

Отопляема
площ

Dimplex TOP  500 W  52.5 х 40 х 90 3.5 до 7 м2

Dimplex TOP 1000 W  72.5 х 40 х 90 4.7 7 -11 м2

Dimplex TOP 1500 W 102.5 х 40 х 90 6.5 12 -16 м2

Dimplex TOP 2000 W 112.5 х 40 х 90 7.4 17 -22 м2

Dimplex TOP 
нисък 1000 W 132.5 х 20 х 90 4.9  7 -11 м2

Wi-Fi хъб

сензор отворен прозорец
контролер за стена


