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 ─ Optimizador de controlo eletrónico ETCO, gestão do fluxo de 
eletricidade.

 ─ Tecnologia CARE integrada para garantir a temperatura de conforto e 
manter uma temperatura superficial inferior a 60 °C no radiador.

 ─ Display LCD retroiluminado branco.
 ─ Programador individual diário e semanal.
 ─ Seletor de níveis de temperatura: Conforto, Económico e 

Anticongelamento.
 ─ Sistema G Control integrado para configuração e controlo remoto do 

emissor através da Internet.
 ─ Seletor de temperatura com indicação da temperatura setpoint.
 ─ Função de deteção de janelas abertas.
 ─ "Adaptive Start" controlo de colocação em funcionamento adaptável.
 ─ Geolocalização através de ligação à Internet.
 ─ Tecnologia EcoFluid. Fluido de transferência de calor da marca Shell.
 ─ Termostato de ambiente digital de alta sensibilidade ±0,1 ºC.
 ─ Função de bloqueio do teclado.
 ─ Limitador térmico de segurança.
 ─ Termómetro digital ajustável.
 ─ Elementos de design retos em liga de alumínio injetado com 

acabamento epoxídico RAL 9010.
 ─ Fornecido com cabo e ficha para ligação elétrica. 
 ─ Instalação fácil e rápida. Suporte patenteado para montagem rápida e 

fácil na parede sem a necessidade de um metro ou nivelador. 
 ─ Centralinas G Control Hub EU e G Control Hub USB disponíveis como 

acessórios para o controlo e a gestão do emissor através de WIFI.
 ─ Medidor de Potência G Control disponível como acessório para o 

controlo e a gestão do consumo de energia da habitação.
 ─ Compatível com o suporte de rodas disponível como acessório.

INGENIUM CARE
Emissor térmico de BAIXA TEMPERATURA com fluido.  
Digital Programável e controlável através de ligação WIFI  
com Sistema G Control

Características técnicas

MODELO RD8W R21 RD10W R21 RD12W R21 RD14W R21
Potência térmica W 600 750 900 1200
Intensidade A 4,3 5,4 6,5 8,7
Tensão 220-240 VAC 220-240 VAC 220-240 VAC 220-240 VAC
Frequência Hz 50 50 50 50
Isolamento Classe I Classe I Classe I Classe I
Proteção IP IP2X IP2X IP2X IP2X
Medidas* cm 74x58x8 90x58x8 106x58x8 122x58x8
Peso líquido kg 14 16,5 19,5 22,5
Peso embalado kg 15,5 18,5 21,5 25
EAN13 8432336423437 8432336423444 8432336423468 8432336423505

*Separação da parede 2 cm


