Isınmanın en şık yolu

Günümüzde modern yaşam alanları stil ve teknolojik içerik açısından evrimleşmiş olsa da bir
evin sıcaklığı, onlarca yıl önce olduğu gibi, radyatörler tarafından sağlanmaya devam ediyor.
Bu fikri benimseyerek tasarlanan Q-artz®, geleneksel radyatör kavramında devrim yaratırken,
üstün teknolojisi ile yaşam alanlarını en sağlıklı şekilde ısıtır ve özgün kristal tasarımı ile mimari
alanlarda tasarımın ikonik bir parçası olarak yer alır.

ÖZGÜN VE KUSURSUZ
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Q-artz® Kristal Radyatörler, %100 verimli ısıtma teknolojisi sayesinde
enerji tasarrufu sağlarken, size ısınmanın en şık, konforlu ve sağlıklı
yolunu sunmak için tasarlanmıştır.
Üstün teknolojisi sayesinde Q-artz®, yaşam alanlarınızı 13 mm kalınlığında
güçlendirilmiş güvenlikli cam panel ile en konforlu şekilde ısıtmaktadır.
Q-artz®ın patentli transparan ısıtma sistemi havacılık teknolojisini yaşam
alanlarınıza taşır.

EŞSİZ & EVRENSEL MODELLER
Q-artz® saklamak ya da üstünü örtmek isteyeceğiniz bir ısıtıcı değildir. Aksine, sergilenmek ve ortamın estetiğini
geliştirmek için tasarlanmıştır.
Q-artz® Kristal Radyatörler tasarımınıza en iyi şekilde uyum sağlamak için 4 farklı renk seçeneğiyle sunulmuştur: Crystal
Clear, Eternal Mirror, White Diamond ve Black Pearl.

Crystal Clear
Tamamen şeffaf cam tasarımı sayesinde, Q-artz® Crsytal Clear diğer
bütün ısıtıcı sistemlerden ayrılır ve minimalist modern alanlara
mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

Eternal Mirror
Q-artz® Eternal Mirror çerçevesiz aynanın güzelliğini sağlıklı radyant
ısıtma ve yoğuşma önleyici özelliğiyle birleştirir.
Q-artz® Eternal Mirror’ın, son derece dayanıklı enkapsüle ayna kaplaması sayesinde standart
aynalardan 5 kat daha uzun ömürlüdür.

White Diamond
Q-artz® White Diamond tamamen opak beyaz camdan yapılmıştır.
White Diamond’ın sade beyaz tasarımı saflığın şıklığını verimlilik ile
birleştirir.

Black Pearl
Q-artz® Black Pearl karizmatik ve güçlü duruşunu sağlayan parlak
siyah camdan imal edilmiştir.

*Farklı renkler ve tasarımlar için lütfen bizlere ulaşınız.

HİJYENİK & TEMİZLEMESİ KOLAY
İki taraflı pürüzsüz cam yüzeyi sayesinde Q-artz® toz tutmaz ve
temizlenmesi çok kolaydır. Ek olarak, Q-artz® standart radyatörlerin
aksine tozu havada sirküle etmez. Konveksiyon akımı minimuma
indirgenmiştir, bu sayede toz ve dolayısıyla toz kaynaklı alerjiler
ortadan kalkmış olur.

Küf tutmaz Toz tutmaz Anti alerjik

GÜVENLİ & SAĞLIKLI
Q-artz®’ın üst düzey güvenlik ve sağlık özellikleri, onu tüm diğer ısıtıcı sistemlerden
ayırır ve en güvenli ısıtma çözümü olarak öne çıkarır.
Q-artz® bütün güvenlik testlerinden geçmiştir ve TÜV SÜD’den CE sertifikası almıştır.
Q-artz® su geçirmezdir (IPX6). Banyolar için güvenli ve pratiktir.
Q-artz®’ın yüzeyi dokunmak için güvenlidir. Maksimum derecede bile el yakmaz.

“Gelişmiş güvenlik ve sağlıklı ısıtma özellikleri

sayesinde, Q-Artz® çocuk odaları için mükemmel bir çözümdür.”

Q-artz® havada bulunan tozları yakmaz ve sirkülasyonuna sebep olmaz.
Q-artz®, ısıtıcı katmanı hava ile temas etmediğinden dolayı havayı kurutmaz.
Q-artz® yanmazdır.
Güvenlik sensörleri aşırı ısınmayı önler. Kapatmayı unutsanız bile maksimum
yüzey sıcaklığı 65 derecede sabitlenir.
Kırılma durumunda, cam tek parça olarak kalır ve akım otomatik olarak kesilir.
Kazara düşmelere karşı Q-artz®'ın kenarları ve köşeleri yuvarlatılmış ve
parlatılmıştır.

SESSİZ & GÜVENİLİR
Q-artz® kor rezistans, sıvı ya da hareketli parça içermeyen,
radyant ısı jeneratörüdür. Bu nedenle tamamen sessiz çalışır,
bakım gerektirmez ve arıza yapmaz.

KOLAY & PRATİK
Q-artz®, tak-çalıştır formatında, bakım ve tesisat gerektirmeyen,
kullanımı basit bir radyatördür.
Q-artz®’ın konumu kolayca değiştirilebilir, dik ya da yatay
olarak duvara sabitlenebilir. Bu sayede lokasyonlar arasında
kolayca yer değiştirebilir.

KONFORLU VE EKOLOJİK
Q-artz®’ın ısıtma prensibi Güneş’e benzer. Q-artz® Kristal Radyatör’den yayılan ışıma, sizi Güneş gibi saran hoş bir sıcaklık
oluşturur. Elektronik termostat tarafından düzenlenen benzersiz ışıma oranı sayesinde tüm ortam zeminden tavana
homojen şekilde ısınır.
Q-artz® cam malzemenin ısıl atalet etkisi sayesinde,
kapatıldıktan sonra bile ısı yaymaya devam eder. Q-artz®,
eşsiz bir konfor sağlarken, ortamda hoş bir “sıcak nokta”
sunar.
Q-artz®’ın üçlü ısıtma etkisi (ışıma, ısı yayılımı, ısıl atalet) ve
geniş ısıtma alanı sayesinde yaşam alanlarınızı ısıtmak
için daha az enerjiye ihtiyaç duyar.
Q-artz® % 100 verimlilik ile çalışır. Hiçbir kayıp olmadan
elektrik enerjisini ısıya dönüştürür ve % 70 ışıma ve %
30 konveksiyonel ısı yayılımıyla çalışır.

KURULUM & AKSESUARLAR
Duvar Montajı: Q-artz® Kristal Radyatörler kolay kurulum ve güvenli
kullanım sağlayan paslanmaz çelik duvar montaj aksesuarları içerir.
Paslanmaz çelik montaj aksesuarları Q-artz®’ın parlak yüzeyine mükemmel
bir şekilde uyum sağlar.
Havlu Askıları: Opsiyonel paslanmaz çelik havlu askıları Q-artz® Kristal
Radyatörleri tamamlar ve size havlularınızı en şık şekilde ısıtma ve
kurutma olanağı verir. Paslanmaz çelik havlu askıları kolay ve hızlı
şekilde monte edilebilmektedir.

TEKNİK
Model

X mm

Y mm

Ağırlık

Güç

Isıtma Alanı

Genel Bilgi

Q-artz® 500W

560

1030

19 kg

500 Watt

5-9 m2*

Q-artz® 750W

760

1030

25 kg

750 Watt

9-14 m2*

Q-artz® 1000W

1010

1030

34 kg

1000 Watt

14-21 m2*

220-230
Volt
Class II
IPX6

* İklim ve yalıtıma bağlı
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Yatay Montaj
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Duvar içi elektrik santrali

50

0 30

y

Dikey Montaj

Programlanabilir Kablosuz Termostat
Opsiyonel uzaktan kumandalı termostat haftalık olarak programlanabilir ve bir çok Q-artz®
radyatörü aynı anda kontrol edebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
NASIL YAPILMIŞTIR VE NASIL ÇALIŞIR ?
Q-artz® ışıma teknolojisiyle çalışan, ileri özellikli cam malzemeden imal edilmiş elektrikli radyatördür.
Sertleştirilmiş iki cam plaka katmanından oluşur. Özel bir lazer teknolojisi, elektrik kaynağıyla ısıyı arttıran transparan rezistansı sağlar. Q-artz®,
içinde sıvı olmayan, kompakt ve dayanıklı tek bir üniteden oluşur. 2 metre kablo ve standart schuko fiş ile birlikte gelir. Q-artz® ısınmak için
sadece 10-15 dakikaya ihtiyaç duyar. Çok sıcak rezistansı olan yaygın elektrikli ısıtıcıların aksine, Q-artz® panel yüzeyi nispeten düşük sıcaklıklarla
çalışır, bu sayede, sıcaklık oldukça hoş ve dengeliyken, radyatör sessiz ve kokusuzdur.
ISITMA MASRAFI VE ELEKTRİK TÜKETİMİ NASILDIR ?
Q-artz® 500W’un tüketimi : 500W/h
Q-artz® 750W’un tüketimi : 750W/h
Q-artz® 1000W’un tüketimi : 1000W/h
Örneğin: Ülkenizde Q-artz® 500W’u çalıştırmanın ortalama masrafı:
Ülkenizdeki ortalama elektrik bedeli = E / kwh
Q-artz® 500W’un tüketimi: 500W/h
E x 500 /1000 = Çalıştırmanın saat başı bedeli.
BANYODA DUŞAKABİNİN YAKININA KURULABİLİR Mİ ?
Q-artz® banyolarda oldukça kullanışlıdır ve IPX6 Su Geçirmezdir.
ULAŞTIĞI MAKSİMUM DERECE NE KADARDIR ?
Q-artz® çalışırken yüzey sıcaklığı yaklaşık 65° C’ye kadar ulaşır. Yalıtkan olan cam ısıyı hemen salmaz, bu nedenle bir tehlike olmadan radyatöre
dokunulabilir.
CAM KIRILIRSA NE OLUR ?
Cam kırılırsa, tamamiyle tek parça olarak kalır. İki katmanlı lamine cam yapısı sayesinde, cam kırıldığında, elektrik çarpma tehlikesi yoktur ve cam
parçacıklar dökülmeden tek parça halinde kalır.
GÜVENLİ BİR ÜRÜN MÜ ?
Q-artz® bütün güvenlik testlerinden geçmiştir ve TÜV’den CE sertifikası almıştır. Q-artz® dünyadaki en güvenli ısıtıcılardan biridir.
Q-ARTZ’IN ÖMRÜ NE KADARDIR ?
Q-artz®’ın yıpranan ya da bakım gerektiren hareketli parçaları yoktur. Düşük çalışma sıcaklığı sınırsız ömrü mümkün kılar.
Q-ARTZ’IN KURULMASI KOLAY MIDIR ?
Q-artz® tak&çalıştır formatındadır, kolayca kurulabilir. Kurulumdan sonra standart prize bağlanabilir ve hemen çalışır. Her radyatör, kullanım ve
montaj için kolay anlaşılan açıklamaların olduğu birçok dildeki kullanım kılavuzuyla gelir.
GİYSİLER YA DA HAVLULAR ELEKTRİKLİ RADYATÖRÜN ÜZERİNE DOĞRUDAN ASILABİLİR Mİ ?
Q-artz®’ın havluları ve çeşitli kıyafetleri asmak için pratik havlu askıları mevcuttur. Kıyafetler ya da havlular elektrikli radyatörün üzerine
doğrudan asılmamalıdır, radyatörün zarar görmesine ya da kırılmasına yol açacak aşırı ısınmaya sebep olabilir. Her radyatörün üzerinde
DİKKAT: ÖRTMEYİNİZ uyarısı vardır.
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