
OWNER’S MANUAL

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
Attention: Pictures in the IM are for reference only.

PTC FAN HEATER
MODEL: NTH20-20JRA

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. 



SAFETY INSTRUCTION

1.                 Warning: In order to avoid overheating, do not cover the 
heater.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer 
or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a 
hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved. Children shall not play with the appli-
ance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
5. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a 

shower or a swimming pool.
6. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously 

supervised.
    Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch 

on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its 
intended normal operating position and they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children aged from 3 years and 
less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or 
perform user maintenance.

7.  CAUTION — Some parts of this product can 
become very hot and cause burns. Particular atten-
tion has to be given where children and vulnerable 
people are present.
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8.             Correct Disposal of this product
     This marking indicates that this product should not be disposed with 

other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health from uncontrolled waste disposal, re-
cycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material re-
sources. To return your used device, please use the return and collec-
tion systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe recycling.

Swing Timer    TemperatureFunction ON/OFF

PART FIGURE
control panel

 

℃

OPERATING INSTRUCTION
Check before turning on the machine
1. Check if the power wire is under good condition.
2. The product adopts 220-240V AC power supply, before use, please confirm if 
    the rated current of the power socket meets the local requirements with safe 
    grounding device, otherwise, please replace it with the qualified socket.  
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Protection for topple and fall

ECO energy saving function
The default setting temperature is 24℃ when ECO energy-saving mode is chose. The 
heating gear will be chose automatically based on relationship between environment 
temperature and setting temperature. 

When the machine is dumping, the "1h, 2h" indicator light flashes all the time, the 
buzzer rings for 10 times, and the machine shuts down automatically. After the machine 
is straightened, the ON/OFF button needs to be operated again before the machine can 
resume normal operation.

Oscillating function
Under startup state, shortly press oscillating button to start/close oscillating function.

High temperature protection
When environment temperature is higher than 50℃, all load output will be closed in 
the system. "1h, 2h and 4h" indicator light will flash all the time and the buzzer will 
long ring 10 times with invalid button pressing. When environment temperature is lower 
than 50℃, high temperature protection mode can be cancelled only after powering off. 

Open/short circuit protection function of temperature sensor
When open circuit fault of temperature sensor exists, under any working mode, the 
"1h" indicator light will flash all the time and the buzzer will long ring 10 times; When
short circuit fault of temperature sensor exists, the "2h" indicator light will flash all the 
time and the buzzer will long ring 10 times; 

Function setting
Circularly switch the following by pressing mode button on the whole machine/the 
remote after starting the machine: Low gear of normal mode → ECO energy saving 
mode → high gear of normal mode; Shortly press ECO button on the remote can 
switch into entering/exiting ECO energy-saving mode. 

Timing function 
a. Timed shutdown 
Under startup state, shortly press timing button on the whole machine/remote can 
set time for timed shutdown within 0-7 hours. 
b. Appointed startup 
Under standby state, shortly press timing button on the whole machine/remote can 
set time for appointed startup within 0-7 hours. 

Temperature setting
After booting, short press the temperature setting key on the machine or the "+ /-" key 
on the remote control to set the target temperature. The temperature setting range is 
18-30 ℃. When the ambient temperature reaches the set temperature, the ma- chine 
stops heating, and the current gear indicator flashes 15 seconds and returns normal; 
When the ambient temperature is lower than the set temperature, the machine heats 
normally.

      
Start the machine
Startup of the machine can be conducted by pressing standby button (or pressing 
 ON/OFF button on the remote) after power  light “      ” is lit up. The machine
 will work under high gear working state with alight high gear indicator light. 

OPERATING INSTRUCTION
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MAIN TECHNOLOGY SPECIFICATIONS

MODEL LOW HIGH

POWER REGULATION RANGE (W)

NTH20-20JRA 1200 2000

Power supply: AC 220-240V ~ 50Hz 

LOW OSC HIGH OSC

1200 2000  

 Troubleshooting
If the product does not operate or does not operate properly, first check according to the following 
list. If the reason the product does not operate or does not operate properly is not included in the 
following list, the product mayhave failed. At this time, it is recommended to send the product to 
the dealer for treatment.

 
Problem Possible Cause Solution 

After the power is 
engaged,the machine does 
not work. 

 

The plug may not be 
plugged well. 

Check whether the plug is 
properly inserted into the 
receptacle. 

 
 

The machine suddenly 
stops during heating.

The temperature exceeds  
the threshold of the 
thermal cut- o . Cool the machine before use. 

Timer key

Oscillating key

Function key

ON/OFF key

“+”key

“-”key

+

-

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTION

Remote control

ECO key...
MDY-35

1. Light accumulated dust may be removed from the heater with a soft cloth. Wipe the exterior surfaces of the 
heater occasionally with a cloth moistened (not dripping wet) with a solution of mild detergent and water. Dry 
the case thoroughly with a soft dry cloth before operating the heater.

2. The fan motor is lubricated by the factory, and will require no further lubrication.
3. No other user maintenance is required orrecommended. If service is  required, send your heater to the 

nearest authorized servicedepot. 
4. Store heater in a clean and dry place whennot in use. REMEMBER - portable electric heaters are designed 

for spot heating, or as a supplementary heat source. They are not intended to be main sources of heat during 
the normal heating season. Note: There may be trace of smoke or odour when unit is first operated. Do not 
be on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate, and should not re-occur.

5. This heater cannot achieve accurate temperature control of the enviroment, and thus cannot be used as 
insulation device for storage environment, items, animals and plants.  
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Table for information requirements for electric local space heaters P 
Model identifier(s): NTH20-20JRA 
Item Symbol Value Unit Item Unit 
Heat output Type of heat input, for electric local space heaters 

only (select one) 
Nominal heat 
output  

Pnom  2,0 kW  Manual heat charge control with 
integrated thermostat 

[no] 

Minimum heat 
output (indicative)  

Pmin  1,2 kW  Manual heat charge control with room 
and/or outdoor temperature feedback 

[no] 

Maximum 
continuous heat 
output  

Pmax 2,0 kW Electronic heat charge control with room 
and/or outdoor temperature feedback 

[no] 

Auxiliary electricity consumption Fan assisted heat output [no] 
At nominal heat 
output  

elmax  2008 kW  Type of heat output/room temperature control (select 
one) 

At minimum heat 
output  

elmin  1251 kW  Single stage heat output and no room 
temperature control 

[no] 

In standby mode  elSB   0.34 W  Two or more manual stages, no room 
temperature control 

[no] 

    With mechanic thermostat room 
temperature control 

[no] 

    With electronic room temperature control [yes] 
    Electronic room temperature control plus 

day timer 
[no] 

    Electronic room temperature control plus 
week timer 

[no] 

    Other control options (multiple selections possible) 
    Room temperature control, with 

presence detection 
[no] 

    Room temperature control, with open 
window detection 

[no] 

    With distance control option [no] 
    With adaptive start control [no] 

    With working time limitation [no] 

    With black bulb sensor [no] 
Contact details: GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd. 

No. 28, Dong Fu Road, He Sui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan, 
Guangdong, China 

Remark: 
For electric local space heaters, the measured seasonal space heating energy efficiency ηs cannot be 
worse than the declared value at the nominal heat output of the unit. 
 
The seasonal space heating energy efficiency of all local space heaters 
except commercial local space heaters, ηs (%) 

37 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ PTC

ΜΟΝΤΕΛΟ: NTH20-20JRA

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους 
ή για περιστασιακή χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προσοχή: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήσης προορίζονται μόνο για 

σκοπούς αναφοράς.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Προειδοποίηση                : Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην 
καλύπτετε το αερόθερμο.

2. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε στον 
κατασκευαστή ή σε έναν ειδικευμένο τεχνικό για την αντικατάστασή του.

3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή 
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει 
επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της 
συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

4. Το αερόθερμο δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το αερόθερμο στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, 

του ντους ή της πισίνας.
6. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει παραμένουν μακριά από τη συσκευή, 

εκτός και αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν 
τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί 
στην προβλεπόμενη θέση λειτουργίας της και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή 
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν 
κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν 
πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να 
εκτελούν εργασίες συντήρησης.

7. ΠΡΟΣΟΧΗ --- Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί 
να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την παρουσία παιδιών 
και ευάλωτων ατόμων.
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8.        Σωστή απόρριψη του προϊόντος
Αυτή η σήμανση δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την Ε.Ε. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, 
ανακυκλώστε υπεύθυνα το προϊόν, στηρίζοντας τη βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής 
και συγκέντρωσης ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε 
το προϊόν. Ο πωλητής μπορεί να φροντίσει για την ανακύκλωση του προϊόντος 
με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.

Περιστροφή Χρονοδια
κόπτης

ΘερμοκρασίαΛειτουργία Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

πίνακας ελέγχου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή
1. Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση.
2. Το προϊόν χρησιμοποιεί τροφοδοσία 220-240V AC. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το 

ονομαστικό ρεύμα της πρίζας πληροί τις τοπικές απαιτήσεις και διαθέτει ασφαλή γείωση, 
διαφορετικά, αντικαταστήστε την πρίζα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
Η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να γίνει πατώντας το κουμπί αναμονής 
(ή πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο) αφού ανάψει 
η λυχνία λειτουργίας “       ”. Η συσκευή θα λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας υψηλής 
ταχύτητας με αναμμένη τη φωτεινή ένδειξη υψηλής ταχύτητας. 
Ρύθμιση λειτουργίας
Επιλέξτε κυκλικά την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας στη 
συσκευή/στο τηλεχειριστήριο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής: Χαμηλή ταχύτητα 
κανονικής λειτουργίας → Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO → Υψηλή ταχύτητα 
κανονικής λειτουργίας. Πατήστε σύντομα το κουμπί ECO στο τηλεχειριστήριο για είσοδο/έξοδο 
από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Μετά την εκκίνηση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας ση συσκευή ή το 
πλήκτρο "+ /-" στο τηλεχειριστήριο για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το εύρος 
ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 18-30°C. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει στην 
καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή σταματά τη θέρμανση και η τρέχουσα ένδειξη ταχύτητας 
αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα και επιστρέφει στην κανονική κατάσταση. Όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή 
θερμαίνει κανονικά.
Λειτουργία χρονισμού
α. Τερματισμός λειτουργίας με χρονοδιακόπτη
Σε κατάσταση λειτουργίας, πιέστε στιγμιαία το κουμπί χρονοδιακόπτη στη συσκευή/στο 
τηλεχειριστήριο για να ορίσετε χρόνο απενεργοποίησης από 0 έως 7 ώρες.
β. Προγραμματισμός εκκίνησης λειτουργίας
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε στιγμιαία το κουμπί χρονοδιακόπτη στη συσκευή/στο 
τηλεχειριστήριο για να ορίσετε χρόνο ενεργοποίησης από 0 έως 7 ώρες.
Λειτουργία περιστροφής
Στην κατάσταση εκκίνησης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο περιστροφής για να 
ξεκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία περιστροφής.
Λειτουργία προστασίας ανοικτού κυκλώματος/βραχυκυκλώματος αισθητήρα 
θερμοκρασίας
Όταν υπάρχει σφάλμα ανοικτού κυκλώματος του αισθητήρα θερμοκρασίας σε οποιαδήποτε 
κατάσταση λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία "1h" αναβοσβήνει συνεχώς και ο βομβητής ηχεί 
10 φορές. Όταν υπάρχει σφάλμα βραχυκυκλώματος του αισθητήρα θερμοκρασίας, η ενδεικτική 
λυχνία "2h" αναβοσβήνει συνεχώς και ο βομβητής ηχεί 10 φορές.
Προστασία από υψηλή θερμοκρασία
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 50°C, η έξοδος φορτίου του 
συστήματος διακόπτεται. Η ενδεικτική λυχνία "1h, 2h και 4h" αναβοσβήνει συνεχώς και 
ο βομβητής ηχει 10 φορές μετά το πάτημα κάποιου εσφαλμένου κουμπιού. Όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 50°C, η λειτουργία προστασίας από υψηλή 
θερμοκρασία μπορεί να ακυρωθεί μόνο μετά την απενεργοποίηση.
Προστασία από ανατροπή και πτώση
Εάν η συσκευή ανατραπεί, η ενδεικτική λυχνία "1h, 2h" αναβοσβήνει συνεχώς, ο βομβητής ηχεί 
10 φορές και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν η συσκευή τοποθετηθεί σε όρθια 
θέση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
προκειμένου η συσκευή να συνεχίσει την κανονική λειτουργία.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 24°C όταν επιλέγεται η λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας ECO. Η ταχύτητα θέρμανσης θα επιλεγεί αυτόματα με βάση τη σχέση 
μεταξύ θερμοκρασίας περιβάλλοντος και θερμοκρασίας ρύθμισης.

3



ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ

ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (W)

NTH20-20JRA 1200 2000 2000

Τροφοδοσία: AC 220-240V ~ 50Hz

ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

ΥΨΗΛΗ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

1200

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί καθόλου ή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε πρώτα με βάση την 
ακόλουθη λίστα. Εάν ο λόγος που το προϊόν δεν λειτουργεί καθόλου ή δεν λειτουργεί σωστά δεν 
περιλαμβάνεται στην ακόλουθη λίστα, το προϊόν ενδέχεται να είναι ελαττωματικό. Στην 
περίπτωση αυτή, συνιστάται να στείλετε το προϊόν στον αντιπρόσωπο για επισκευή

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Μετά την παροχή 
ρεύματος, η συσκευή δεν 
λειτουργεί.

Η συσκευή σταματά 
ξαφνικά κατά τη 
θέρμανση.

Το βύσμα ενδέχεται να 
μην είναι καλά 
συνδεδεμένο.

Η θερμοκρασία 
υπερβαίνει το όριο της 
θερμικής διακοπής.

Ελέγξτε εάν το βύσμα έχει 
τοποθετηθεί σωστά στην 
υποδοχή.

Το σύστημα διακόπτει 
αυτόματα την παροχή 
ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή 
να ψυχθεί πριν από τη χρήση.

Πλήκτρο χρονοδιακόπτη

Πλήκτρο περιστροφής

Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας

Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Πλήκτρο “+”

Πλήκτρο “-”

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο ECO
MDY-35

1. Η σκόνη που συσσωρεύεται μπορεί να αφαιρεθεί από το αερόθερμο με ένα μαλακό πανί. 
Σκουπίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες του αερόθερμου περιστασιακά με ένα υγρό ύφασμα 
(όχι τελείως βρεγμένο) με ένα διάλυμα από ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Στεγνώστε καλά το 
περίβλημα με ένα μαλακό στεγνό πανί πριν από τη λειτουργία του αερόθερμου.

2. Το μοτέρ του ανεμιστήρα λιπαίνεται από το εργοστάσιο και δεν απαιτεί περαιτέρω λίπανση.
3. Δεν απαιτείται ή συνιστάται άλλη συντήρηση. Εάν απαιτείται σέρβις, στείλτε το αερόθερμό σας στο 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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4. Αποθηκεύστε το αερόθερμο σε καθαρό και στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ - τα 
φορητά ηλεκτρικά αερόθερμα έχουν σχεδιαστεί για τοπική θέρμανση ή για χρήση ως συμπληρωματική 
πηγή θέρμανσης. Δεν προορίζονται για χρήση ως κύριες πηγές θέρμανσης κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου. Σημείωση: Μπορεί να υπάρχουν ίχνη καπνού ή οσμής κατά την πρώτη λειτουργία 
της μονάδας. Αυτό οφείλεται σε εναποθέσεις στο πηνίο θέρμανσης κατά τη διαδικασία κατασκευής. Θα 
εξατμιστούν γρήγορα και δεν πρέπει να επανεμφανιστούν.

5. Αυτό το αερόθερμο δεν μπορεί να επιτύχει ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και, ως 
εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή θέρμανσης για χώρους αποθήκευσης, 
αντικείμενα, ζώα και φυτά.

Πίνακας απαιτήσεων πληροφόρησης για ηλεκτρικές συσκευές θέρµανσης P

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: NTH20-20JRA
Στοιχείο Σύμβολο Τιμή Συσκευή ΣυσκευήΣτοιχείο
Θερμική ισχύς

Ονομαστική θερμική 
ισχύς

elmax

elmin

elSB

2,0

1,2

2,0

Pnom

Pmin

Pmax

2008

1251

0,34

Ελάχιστη θερμική ισχύς 
(ενδεικτική)

Στην ονομαστική 
θερμική ισχύ

Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα

Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου

Με επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου

Με αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου black bulb

Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης

Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας

Στην ελάχιστη θερμική 
ισχύ

Σε κατάσταση αναμονής

Μέγιστη συνεχής 
θερμική ισχύς

Είδος θερμικής ισχύος μόνον για ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης 
(να επιλεχθεί μία δυνατότητα)
Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με 
ενσωματωμένο θερμοστάτη

Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με 
ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή 
θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με 
ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή 
θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου

Μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή 
θερμοκρασίας δωματίου

Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς 
ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου

Με μηχανικό έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου 
θερμοστάτη

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και 
χρονοδιακόπτης ημέρας
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου και 
χρονοδιακόπτης εβδομάδας

Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση 
παρουσίας

Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση 
ανοιχτού παραθύρου

Η μετρούμενη εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης χώρου όλων των 
συσκευών τοπικής θέρμανσης εκτός από τις εμπορικές συσκευές θέρμανσης, ŋs (%)

GD Midea Environment Appliances MFG. Co., Ltd.
No.28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan, Guangdong 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου 
(να επιλεχθεί μια δυνατότητα)

Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

kW

kW

kW

kW

kW

[όχι]

[όχι]

[όχι]

[όχι]

[όχι]

[όχι]

[όχι]

[ναι]
[όχι]

[όχι]

[όχι]

[όχι]

[όχι]
[όχι]

[όχι]

[όχι]

W

Στοιχεία επικοινωνίας:

Παρατήρηση:
Για τα ηλεκτρικά τοπικά αερόθερμα χώρου, η μετρούμενη εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης χώρου ηs δεν μπορεί να 
είναι χειρότερη από τη δηλωμένη τιμή για την ονομαστική θερμική ισχύ της μονάδας.
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