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Design jovem e moderno, 
com um olhar aberto para o futuro.

Salamandra a Pellet
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Quadro em Cristal

1015x481x588

0,7 - 1,6

14

2,8 - 6,7

3,2 - 7,7

kW
NOM.

mm

kW

61

Branco

Preto

Blue

Broudex

Green

Cinza

 Puxador removível

Porta de vidro e cerâmica

 Controlo remoto programável

Base de coleta de cinzas

MAX MAX

MIN MIN

16mx1
8mx2

mechanical
safety devices

• 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.

Salamandra a Pellet

CIAO



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.



Temperature Remote SensorRoom 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



Informação mais detalhada em 

www.egniz.com

Siga-nos em

Rua 5 de Outubro 1121
4480 - 666 Vila do Conde

(+351) 252 615 959
egniz@egniz.com
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