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Larg. x Alt. x Prof. (mm)

Peso (Kg)

Modelo-Potencia (W)

Intensidade (A)

Referência

NOVO EMISSOR EM AÇO

CC-D+
EMISSOR SECO EM AÇO

CC-D+

600 900 1500 2000

2,6 3,9 6,5 8,7

4,1 5,1 6,5 8,9

424x450x79 530x450x79 742x450x79 1060x450x79

141300600 141300900 141301500 141302000

Negr o Mat e

Que cor se adapta
melhor ao seu espaço?

RAL 9010 RAL 9002 RAL 5015RAL 2004

Novo design em aço, linhas retas e menores dimensões que tornam o equipamento integrável 
em qualquer espaço.

• Construção em aço revestida com tinta 100% poliéster com 5 anos de garantia anti corrosão;
• Sistema de resistências de alumínio com alhetas que fornecem calor instantaneamente e 
distribuem de forma uniforme;
• Termostato eletrónico programável;
• Sistema de regulação proporcional (PID) que produz um desempenho ótimo;
• Programação diária/semanal (9 pré-programas e 4 customizáveis);
• Modos confortáveis, económicos e anti gelo.
• Novo controlo inteligente (ITCS): o remetente configura os seus tempos de conexão adaptando-se 
à temperatura da sua casa de acordo com a altura do ano, ajudando a um consumo eficiente;
• Função janelas abertas: o dispositivo desliga se detetar uma mudança súbita de temperatura;
resolução de medição de temperatura: 0,1 OC; incrementos da temperatura de set-point: 0,5 OC.
• Utilização fácil;
• Grande tela LCD que exibe a temperatura ambiente e a temperatura desejada;
• Indicador de consumo responsável;
• Medição do consumo diário, semanal e mensal;
• Bloqueio do teclado;
• Limitador térmico de segurança;
• Regulação silenciosa através do Triac;
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Larg. x Alt. x Prof. (mm)

Peso (Kg)

Modelo-Potencia (W)

Intensidade (A)

Referência

ECO-AIR+

600 900 1200 1500 2000

460x580x60 560x580x60 620x580x60 780x580x60 1100x580x60

5,1 6,1 6,7 8,1 11,7

2,6 3,9 5,2 6,5 8,7

140430600 140430900 140431200 140431500 140432000

ECO-AIR+
EMISOR SECO

2

Projetado em alumínio extrudido que permite reduzir a largura ao máximo e melhorar 
o rendimento. Apenas 6 centímetros de espessura e excelente design são adaptados 
a qualquer tipo de decoração.

• Perfis de alumínio extrudido Premium instalados horizontalmente, conseguem um 
produto leve e robusto;
• Painéis laterais ABS com reforços internos;
• Sistema de resistências de alumínio com alhetas que fornecem calor instantanea-
mente e distribuem de forma uniforme;
• Termostato eletrónico programável;
• Sistema de regulação proporcional (PID) que produz um desempenho ótimo;
• Programação diária/semanal (9 pré-programas e 4 customizáveis);
• Modos confortáveis, económicos e anti gelo.
• Novo controlo inteligente (ITCS): o remetente configura os seus tempos de conexão   
adaptando-se à temperatura da sua casa de acordo com a altura do ano, ajudando a 
um consumo eficiente;
• Função janelas abertas: o dispositivo desliga se detetar uma mudança súbita de 
temperatura;
resolução de medição de temperatura: 0,1 OC; incrementos da temperatura de 
set-point: 0,5 OC.
• Grande tela LCD que exibe a temperatura ambiente e a temperatura desejada;
• Bloqueio do teclado;
• Limitador térmico de segurança;
• Regulação silenciosa através do Triac;

DESENHO ERGONÓMIC
O



EMISSOR FLUIDO ANTRACITE

REA-TRAZO

 Fluido de alta inercia térmica.
Elementos de aluminio injectado.
Programação diária / semanal.
Modo conforto, eco, noturno, anticongelante.
Termostato com regulação PID.
Sensor de temperatura NTC con precisão de 0,1. 
Função de janelas abertas.
Sistema de ativação precoce inteligente.
Função Baby Care.
Medição de consumo.
Regulação silenciosa por Triac.
Bloqueio do teclado.
Limitador de segurança térmica.
Cabo de alimentação com ficha incluída.
Suportes e modelo de fixação de parede incluídos.

ºC. Código Potencia (W) Elementos Medidas (mm) Peso (Kg)

101590500 500 4 415x580x95 8,9

101590750 750 6 575x580x95 12,5

101591000 1000 8 735x580x95 16,0

101591250 1250 10 895x580x95 19,5

101591500 1500 12 1055x580x95 22,8

101591800 1800 12 1055x580x95 22,8
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REA
REA-FD+ y COMPACT-D+
EMISSORES COM FLUIDO PROGRAMÁVEIS
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REA-FD+ REA-COMPACT-D+

500 750 1000 1250 1500 1800 500 750 1000 1250 1500 1800

4 6 8 10 12 12 3 4 6 8 9 11

415x575x95 575x575x95 735x575x95 895x575x95 1055x575x95 1055x575x95 335x575x95 415x575x95 575x575x95 735x575x95 815x575x95 975x575x95

8,9 12,5 16 19,5 22,8 22,8 7 8,9 12,5 16 17,7 21,3

2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 7,8 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 7,8

101500500 101500750 101501000 101501250 101501500 101501800 101550500 101550750 101551000 101551250 101551500 101551800

Modelo-Potencia (W)

N. Elementos

Peso (Kg)

Intensidade (A)

Referência

Emissor com fluido térmico de alta densidade. Caracteriza-se pela alta inércia térmica. 
De apenas 9,5 centímetros de espessura, podem ser integrados em qualquer tipo de 
decoração.

• Distribuição uniforme de temperatura em toda a superfície. É um sistema de aquecimento 
muito seguro, especialmente para os mais pequenos da casa;
• Módulos de alumínio injetado de primeira qualidade, obtendo um produto leve mas robusto;
• Novos painéis laterais de policarbonato com reforços interiores de maior robustez e design;
• Termostato eletrónico programável;
•Sistema  de regulação proporcional (PID) que produz um desempenho ótimo;
• Exibição de temperatura digital em LCD;
• Novo controlo inteligente (ITCS): o remetente configura os seus tempos de conexão adaptando-se 
à temperatura da sua casa de acordo com a altura do ano, ajudando a um consumo eficiente;
• Função janelas abertas: o dispositivo desliga se detetar uma mudança súbita de temperatura;
resolução de medição de temperatura: 0,1 OC; incrementos da temperatura de set-point: 0,5 OC.
• Bloqueio do teclado;
• Limitador térmico de segurança;
• Regulação silenciosa através do Triac;
• Gama disponível com design mais compacto (REA-COMPACT-D+) que se adapta às necessi-
dades de espaços exigentes e está adaptado para qualquer tipo de decoração. Potência máxima 
em menos tempo.

Larg. x Alt. x Prof. (mm)
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REA-FW
EMISSOR TÉRMICO COM TECNOLOGIA WIFI

REA-FW Multilink WiFi
Modelo-Potencia (W) 500 750 1000 1250 1500 1800 Todos os modelos

N. Elementos 4 6 8 10 12 12 -----

415x575x95 575x575x95 735x575x95 895x575x95 1055x575x95 1055x575x95 102x76x35

Peso (Kg) 8,9 12,5 16 19,5 22,8 22,8 0,2

Intensidade (A) 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 7,8 0,3

Referência 101530500 101530750 101531000 101531250 101531500 101531800 MWEV

TECNOLOGÍA WIFI

Emissor com fluido térmico de alta densidade, alta inércia térmica e apenas 9,5cm de espessura. 
Ele incorpora tecnologia WIFI que lhe permite controlar o aquecimento de sua casa a partir de 
qualquer dispositivo com conexão à internet.

• Distribuição uniforme de temperatura em toda a superfície. É um sistema de aquecimento muito 
seguro, especialmente para os mais pequenos da casa;
• Módulos de alumínio injetado de primeira qualidade, obtendo um produto leve, mas robusto;
• Novos painéis laterais de policarbonato com reforços interiores de maior robustez e design;
• Nova tecnologia altamente versátil que desliga remotamente: Ligue, eleve ou baixe a temperatura, 
programe o equipamento e altere o modo de operação.
• O equipamento pode ser manipulado de forma tradicional ou a partir de um dispositivo móvel;
• Função de geolocalização: os transmissores ligam ou desligam se estivermos na área de 
influência ou não;
• Permite maiores economias ao usar o equipamento;
• Instalação simples, o acessório “multilink” está conectado ao roteador e a conexão com o 
equipamento diferente;
• Limitador térmico de segurança.

Características do controle eletrônico WiFi:

• Termostato eletrônico fácil de usar.
• Sistema de regulação proporcional (PID)
que produz um ótimo desempenho.
• Regulação silenciosa através do Triac.
• Visualização da temperatura digital.
• Controle de custos e histórico de consumo.

• Resolução de medição de temperatura: 0.1OC,
Incrementos de temperatura de slogging: 0.5OC.
• Faixa de seleção de temperatura: 5-35 OC.
• Programação diária / semanal.
• Abrir a função do Windows.

DISPOSITIVO MULTILINK
CONTROLE DE AQUECIMENTO DESDE

QUALQUER DISPOSITIVO MÓVEL

Larg. x Alt. x Prof. (mm)



PEDRA VOLCÁNICA ECOLÓGICA

TAR-CD
EMISSOR SECO DE ENERGIA

EFEITO DE RESISTÊNCIA À CERÂMICA:
CONTINUA A CALOR APÓS 

O EQUIPAMENTO DESLIGADO 

TAR-CD
750 1000 1500 2000

4 6 8 10

415x575x95 575x575x95 735x575x95 895x575x95

8,8 12,6 16,5 20

3,3 4,3 6,5 8,7

101400750 101401000 101401500 101402000
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Modelo-Potencia (W)

N. Elementos

Peso (Kg)

Intensidade (A)

Referência

Emissor térmico com alta capacidade de armazenamento graças à cerâmica de pedra 
vulcânica. É capaz de continuar a emitir calor por um longo período de tempo, mesmo 
depois de desligado.

• Distribuição uniforme de temperatura em toda a superfície. É um sistema de aqueci-
mento muito seguro;
• Módulos de alumínio injetado de primeira qualidade, obtendo um produto leve mas 
robusto;
• Sistema de regulação proporcional (PID) que produz um desempenho ótimo;
• Exibição de temperatura digital em LCD;
• Novo controlo inteligente (ITCS): o remetente configura os seus tempos de conexão 
adaptando-se à temperatura da sua casa de acordo com a altura do ano, ajudando a 
um consumo eficiente;
• Função janelas abertas: o dispositivo desliga se detetar uma mudança súbita de 
temperatura;
resolução de medição de temperatura: 0,1 OC; incrementos da temperatura de 
set-point: 0,5 OC.
• Bloqueio do teclado;
• Limitador térmico de segurança;
• Regulação silenciosa através do Triac;
• Classe II de resistência de isolamento duplo.
• Painéis laterais de policarbonato com reforços internos.

Larg. x Alt. x Prof. (mm)



SLIM-REX+
ECO-AIR+
CC-D+

REA TAR-CD

Emissores secos
SLIM-REX+ / ECO-AIR+ / CC-D+

Emissores secos de inérciaTAR-CD

Emissores com fluído térmico REA

EFICIÊNCIA E CONFORTO
Aquecimento personalizado de cada espaço

7

A ampla gama de emissores EV Confort garante a satisfação 
do cliente adaptando-se às diferentes necessidades de cada 
espaço. 
A escolha de um tipo ou outro do emissor dependerá de 
fatores como as dimensões do espaço e o uso que quer dar.
Desempenho e consumo ótimos dependerão de uma seleção 
correta.

Nas imagens termográficas, os valores da temperatura na superfície dos emissores são mostrados. 
As diferentes cores indicam onde  existe maior temperatura, podendo observar como todos os emissores EV Confort oferecem uma distribuição 
uniforme de calor, garantindo maior conforto.

Garantem uma homogeneidade das temperaturas na sua superfície. Em comparação com os 
emissores secos atingem temperaturas de superfície mais baixas. 
Esses emissores oferecem tranquilidade e segurança, tornando-os ideais para estadias com crianças 
ou idosos.
Os fluxos térmicos incorporados na gama REA são altamente eficientes e adicionam uma inércia 
térmica que lhes permite continuar a emitir calor mesmo depois de terem sido desligados.
A incorporação opcional de programadores dos horários, permite aproveitar todo esse potencial de 
inércia térmica.

Especialmente concebidos de forma eficiente com um sistema exclusivo de resistências
transversais (SLIM-REX +) ou resistências em alumínio extrudido com uma grande área de superfície
de dissipação (ECO-AIR +, CC-D +). Estes transmissores combinam a transmissão de calor, de maneira 
suave por radiação e convecção.
A principal característica desta faixa é fornecer calor instantaneamente devido à sua escassez
inércia térmica (ver no gráfico a comparação das curvas de inércia).
Esses emissores são a melhor solução para estadias onde você precisa alcançar rapidamente
a temperatura desejada e há pouco espaço disponível.

Sistema de emissão com alta capacidade de armazenamento. Estes emissores são fabricados com 
uma cerâmica de alta densidade, com tecnologia inovadora feita de pedra vulcânica ecológica e leve.

Este equipamento é capaz de manter seu o desempenho mesmo depois de ser desligado.
Os emissores de TAR-CD têm uma distribuição homogênea de calor mesmo a baixa temperatura.
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TCE TCE-CR TCE-AL Mando IR

Modelo-Potêncial (W) TCE-400-D TCE-400-P TCE-700-D TCE-700-P TCE-CR-400-D TCE-CR-700-D TCE-AL-400-P IC-05 IR

Acabamento exterior Acero Lacado Branco Acero Cromado Aluminio -----

Potência (W) 400 400 700 700 400 700 400 -----

NO barras calefactoras 12 12 19 19 12 19 15 -----

493x770x80 493x770x80 493x1118x80 493x1118x80 493x770x80 493x1118x80 474x780x80 -----

Peso (kg) / Volumen (l) 8 kg / 2,8 l 8 kg / 2,8 l 14 kg / 4,7 l 14 kg / 4,7 l 8 kg / 2,8 l 14 kg / 4,7 l 6 kg / 2,9 l -----

Intensidade (A) 1,7 1,7 3,0 3,0 1,7 3,0 1,7 -----

Referência 160910400 160920400 160910700 160920700 161010400 161010700 161120400 2603000114

TCE
RADIADOR TOALHEIRO

Serie TCE-D Electrónico

NOVA G
AMA EM ALU

MÍN
IO
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Os porta-toalhas da gama TCE e TCE-CR destacam-se pela sua estrutura de aço lacado em 
branco ou cromado. Por sua estética funcional, são ideais para instalação em espaços 
pequenos. Eles são disponível em potências de 400 e 700 W para se adaptarem a banhos de 
diferentes superfícies.
A gama TCE-AL é fabricada com uma estrutura de alumínio polido espelho, única no mercado,
o que lhe confere uma aparência elegante e de qualidade. Está disponível em um único poder 
de 400 W. Ideal para instalações com um requisito máximo de exclusividade e design.
Todos os nossos toalis incorporam um sistema de regulação proporcional (PID) que produz 
um desempenho ideal.

• Termostato eletrônico fácil de usar, função On / Off, 
  anticongelante, temporizador 2h, 12h e 24h.

• Tela LCD.
• Funções de conforto, noite, anti-congelamento e janelas abertas.
• Programação diária / semanal no próprio equipamento ou por
  controle remoto opcional IC-05 IR.

Serie TCE-P Programável

Larg. x Alt. x Prof. (mm)
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