
RADIATOARE 
ELECTRICE DIN 
NORVEGIA
Primele convectoare electrice cu un design 
elegant și modern care se adaptează 
perfect decorului casei tale.



RADIATOARE 
ELECTRICE DIN 
NORVEGIA

aplicației Millheat

DESIGN UNIC

Alegeți dintr-o gamă largă de produse: de la calorifere electrice clasice la convectoare cu tehnologie WiFi și PID care vă pot 
economisi până la 30% din energia electrică și veti putea gestiona consumul de pe propriul smartphone prin intermediul

deea din spatele proiectului Mill Heat este de a crea convectoare cu un design 
unic, simplu, dar elegant, care să se potrivească perfect mobilierului caselor 
moderne.

Mill combină, de asemenea, designul exclusiv cu cele mai inovatoare tehnologii, 
permițându-vă să respectați mediul înconjurător și să economisiți energie 
electrică, menținând sub control consumul de energie electrică.

Economisiți până 
la 30% din 
energie electrică

Verificați toate 
încălzitoarele 
pentru 
smartphone

Gestionați-vă 
consumul cu 
aplicația Millheat

Bunăstare fizică 
mai mare: nu 
usucă aerul

Încălzește 
camerele într-un 
mod silențios

2 ani garanție



GAMA DE PRODUSE

CE ESTE TEHNOLOGIA PID

AVANTAJELE TEHNOLOGIEI PID

Mill Heat oferă o gamă largă de produse 
potrivite pentru fiecare nevoie

Convectoare de perete cu WiFi integrat și 
singurele echipate cu tehnologie PID;

Convectoare portabile , cu sau fără WiFi integrat, 
ușor de mutat;

Radiatoarele cu ulei , cu sau fără WiFi integrat, nu 
ard praf și oxigen;

Încălzitoarele compacte mici și ușoare, încălzesc , 
de asemenea, încăperile mari;

Mill Sense Air , cu WiFi încorporat, măsoară 
calitatea aerului;

Mufă WiFi Mill , priză WiFi care face TOATE 
radiatoarele inteligente.

Convectoarele montate pe perete sunt singurele de pe piață 
care dispun de tehnologie de control al temperaturii PID, 
capabile să vă economisească până la 30% din electricitate 
comparativ cu metodele clasice de încălzire. 

Când convectorul atinge temperatura dorită, tehnologia PID 
scade nivelul de putere al radiatorului, pentru a reduce 
consumul de energie electrică la un nivel minim, dar 
continuând să mențină temperatura ambiantă atinsă 
constantă.

Tehnologia PID este disponibilă pe toate convectoarele 
montate pe perete.

Produsele Mill cu WiFi integrat pot fi controlate prin 
intermediul aplicației exclusive Millheat, care vă permite 
să vă controlați convectoarele oriunde vă aflați direct de 
pe telefonul smartphone, făcându-vă viața mult mai 
ușoară.

Reducerea automată a 
consumului de energie 
electrică

Menținerea constantă 
a temperaturii
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Nu se aglomerează

Economisiți până la 30% din energie electrică

Controlează-ți consumul datorită WiFi-ului integrat



CONTROLATI-VĂ 
CONSUMURILE 
DUMNEAVOASTRĂ 
APLICATIEI NOASTRE 
MILLHEAT

selectează 
programele 
presetate oriunde 
vă aflați în orice 
moment al zilei

combină mai 
mulți convectori 
într-un singur 
sistem de încălzire 
domotic

Păstrați sub 
control consumul 
tuturor 
dispozitivelor 
conectate

Știați că încălzirea reprezintă peste 60% din consumul 
de energie al casei dvs.?

Cu încălzitoarele Mill cu WiFi integrat, puteți monitoriza cu 
ușurință consumul de energie electrică direct de pe telefonul 
smartphone cu aplicația Millheat , chiar și în timp ce sunteți 
departe de casă.

Folosind aplicația puteți controla toate convectoarele din casa 
dvs. și puteți vizualiza statisticile de consum ale fiecărui 
dispozitiv.

În acest fel veți economisi energie, respectând mediul și 
reducând costurile facturii dvs. de energie electrică.

APLICATIA ESTE COMPLET GRATUITĂ.

Disponibil pentru dispozitivele iOS (versiunea 8 sau o versiune 
ulterioară) și Android (versiunea 4.2 sau ulterioară).

CONTROLUL 
DE LA DISTANȚĂ

CREAȚI UN SISTEM 
DE ÎNCĂLZIRE

CONTROLAȚI 
ÎNCĂRCĂRILE 
ELECTRICE



CONVECTORI 
PORTABILI

RADIATORI DE ULEI

INCALZITOARE CU VENTILATOR 
COMPACT

Convectoarele portabile asigură căldură instantaneu imediat ce sunt pornite și 
sunt ușor de deplasat, deoarece sunt ușoare și au mânere confortabile pe 
ambele părți. În plus, sunt mult mai silențioase decât încălzitoarele tradiționale 
cu ventilatoare.

Puteți alege între diferite modele: cu termostat mecanic sau cu termostat cu afișaj LED cu funcție Zi / noapte pentru a putea 
să-l opriți pe timp de noapte sau când sunteți departe de casă.

Modelul portabil cu WiFi integrat are elementul de încălzire din ceramică-aluminiu care vă permite să lăsați convectorul pornit 
chiar și în timpul nopții sau în timp ce sunteți departe de casă.

Dacă sunteți în căutarea unei surse de căldură blândă, care să 
nu usuce aerul, radiatorul cu ulei de moară este alegerea 
perfectă. Elementul de încălzire nu produce căldură directă în 
aer, dar încălzește conductele sistemului de ulei, în acest fel 
nu arde praf și oxigen. 

În plus, structura închisă a caloriferelor umplute cu ulei 
forțează aerul fierbinte să crească rapid, încălzind camera cu 

Ușor și ușor
de mutat

Încălzesc repede 
camera

până la 30% mai rapid decât alte încălzitoare umplute cu ulei 
de pe piață, folosind astfel mai puțină electricitate.

Radiatoarele sunt disponibile în 3 puteri diferite în funcție de 
dimensiune și puteți alege între două opțiuni de termostat, 
mecanice sau LED cu funcție zi / noapte. Modelele de ulei cu 
WiFi integrat pot fi controlate direct de pe telefonul 
smartphone prin intermediul aplicației Millheat.

Nu vă lăsați păcăliți de dimensiunile reduse ale încălzitorului 
ventilator al lui Mill, deoarece este capabil să încălzească 
rapid încăperile de până la 37mp datorită puternicului 
ventilator PTC.

Datorită dimensiunilor reduse, este ușor de mutat oriunde 
este nevoie de o căldură suplimentară și ocupă foarte puțin 
spațiu.

Mărime mică

Echipat cu ventilator PTC

De asemenea, încălzesc camere mari
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