
Elektrické konvektory VIGO

Zdravé teplo pro vaše dítě
Rodiče musí věnovat pozornost mnohým aspektům s cílem zajistit zdraví a bezpečnost svého 
novorozence, který právě přijel do vašeho domova. Jedním z těchto aspektů je i stabilizace 
teploty v dětském pokoji. Přehřátý nebo nedostatečně vyhřívaný dětský pokoj může vést k 
pocení nebo pocitům chladu, což může způsobit různé problémy. Jelikož imunitní systém 
novorozeňat není úplně rozvinutý, jsou poměrně zranitelné a náchylné na nachlazení. Proto 
teplota místnosti novorozence musí být nastavena na ideální teplotu doporučenou odborníky.

Ideální pro novorozence
Optimální teplota pro novorozence je v průměru 18 až 22 °C. Jakékoli nižší teploty
mohou u dítěte vyvolat pocit chladu, což brání jejich vývoji. Konvektory Vigo udržují
konstantní teplotu, a tím vytvářejí nejzdravější a nejkomfortnější prostředí pro vývoj 
vašeho dítěte.

Bezpečnostní funkce
Díky své ochraně proti převrácení, nehoroucímu povrchu konvektoru a rodičovskému 
zámku, rovněž i bezpečnostním funkcím, jako jsou kryty mřížky pro odvod vzduchu a 
automatické vypnutí v případě přehřátí, konvektory Vigo kombinují schopnost udržovat 
ideální teplotu a bezpečnost pro kojence a děti.



Ohřívače pro astmatiky
Vystavení se roztočům zvyšuje riziko vzniku alergií. Konvektory Vigo byly
navrženy tak, že teplota vnitřního hliníkového topného tělesa nikdy
nepřesáhne hodnotu 225 °C, což je minimální teplota, při které se vznítí
prachové částečky. Tím se eliminuje riziko nepříjemného zápachu.
Konvektory Vigo, které nespalují žádný prach, se proto doporučují pro
dospělé trpící alergií a astmatem. Kromě toho poskytují velmi zdravou
pokojovou teplotu pro děti. Nevyzařují žádné škodlivé světlo ani teplo. 
Nemají v sobě ventilátor, díky čemuž jsou super tiché a nevysoušejí vzduch. 
Všechny tyto vlastnosti zajišťují zdravé a příjemné teplo.

Barevné varianty:  
Bílá, Zelená,  Růžová, 

Inox,  Dřevo, Černé sklo

www.dobraklima.sk 

Programovatelný digitální ovladač
Konvektory Vigo poskytují nejen konstantní teplotu, ale také umožňují snadno nastavit 
automatické zapnutí nebo vypnutí přes jednoduchý elektronický ovládací panel. 
Rodičovský bezpečnostní zámek zabraňuje nechtěnému používání tlačítek. Váš ohřívač 
můžete použít jako nástěnný nebo volně stojící.

Vyrobené v souladu s normou:: TS EN 60335-2-30: 2012.

Model Výkon ohřívače Místnost (m2)

EPK 4550 E05/M05 500 3 - 6

EPK 4570 E10/M10 1000 6 - 12

EPK 4570 E15/M15 1500 9-17

EPK 4590 E20/M20 2000 12 - 24

EPK 4590 E25/M25 2500 14-28

Tabulka elektrických konvektorů Vigo

Tříletá záruka se vztahuje na topný 
článek a elektrické komponenty. 
Ostatní komponenty mají 2letou 
záruku.

Potřeba vytápět závisí na faktorech jako je venkovní teplota, tepelná izolace
místnosti, otevírání a zavírání dveří a jiné. Údaje uvedené v tabulce jsou pro
průměrné podmínky (hodnoty při venkovní teplotě 8 - 10 °C), proto při
výpočtu výkonu ohřívače by se měly brát v úvahu tyto faktory
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K dispozici ve více výkonech 
a barevných provedeních

Okrem jedinečnej funkčnosti sa konvektory Vigo dodávajú navyše v 
rôznych výkonoch, farbách a textúrach. Podrobné informácie 

nájdete na našej webovej stránke. www.dobraklima.sk




