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URBAN
AQUECER A SUA CASA, AO MESMO TEMPO POUPAR DINHEIRO NÃO SIGNIFICA ABRIR MÃO NA QUALIDADE.

URBAN É UMA SOLUÇÃO BONITA E FUNCIONAL COM A RELAÇÃO CERTA QUALIDADE-PREÇO.

UMA SALAMANDRA PELLET QUE CABE EM TODOS OS BOLSOS!

Salamandra a Pellet



903x439x479

0,6 - 1,5

17

3,7 - 7,1

4 - 8
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mm
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mechanical
safety devices

64

DTA en cours

• iCONTROL (op onal)
Sistema wi-  iControl con web-App
Système wi-  iControl avec web-App
Wi-  system iControl with web-App
Wi-Fi System iControl mit web-App
Sistema wi-  iControl com web-App

• ROOM CONTROL (op onal)
Termostato ambiente wireless con supporto a muro.
Thermostat d'ambiance wireless avec support mural.
Room wireless Thermostat with its wall support.
Kabelloser Raumthermostat mit Wandhalterung.
Termostato wireless, alimentado por bateria,  com suporte de parede.

• Installazione salva spazio (op onal)
Curva 90° per scarico fumi laterale sinistro.
Space-saving installa on (op onal)
90° curved pipe for le -side ue outlet.
Installa on compacte (en op on).
Tubo curvo de 90 ° saída de combustão do lado esquerdo.

Display programável, com controle remoto

Porta em fundição com vidro serigrafado

Queimador aço Cromoníquel

Saída de fumo lateral esquerdo que 
economiza espaço (opcional)

Tecnologia Thermocore®, engenharia que combina o melhor de anos de experiência com a inovação de PelletPower Advanced

Puxador removível



iControl 
wi-fi module & web-app

A sua salamendra a pellet no seu smartphone! Onde quer que você esteja, tudo está sob controle. 
Este módulo (opcional) permite-lhe gerir confortavelmente a samandra através do smartphone, tablet. 
O uso deste aplicativo é simples e intuitivo e permite que você conecte a qualquer momento para  ativar 
muitas funções remotamente. Ligar e desliguar, definir a temperatura ambiente se o Controle da sala estiver 
presente (opcional). 
Definir o horário de funcionamento em uma base diária e / ou semanal. 
Verificar o estado de funcionamento da estufa e eventuais alarmes.
Exclusivo Thermorossi iControl Web-App.



Room Control
Termostato sem fio da sala (opcional), alimentado por bateria, fácil de instalar 
com seu suporte de parede. Definir a desejada temperatura no display do 
recuperador e a inalação do calor estão sempre sob controle. 

O RoomControl oferece o melhor conforto com o aplicativo exclusivo iControl, 
permite ajustes de temperatura remotamente. 
Você pode mudar o temperatura na sala a qualquer momento, quando estiver 
na sua sala de estar ou do outro lado do mundo

Temperature Remote Sensor
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www.egniz.com
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