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מתקדמות



מקרן זכוכית — 
סלקט

שילוב של חומרים איכותיים ועיצוב אלגנטי, שמשתלב בכל 
סגנונות הבתים, גם הקפדנים ביותר. יישאר לעולם סמל של יופי 

ושל עידון
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14



* ניתן להשיג בצבעים שונים )ראה עמוד 26(.

 מקרן זכוכית
— אולטים

מקרן תפקודי עדין, נחשב כמלאכת מחשבת
מקרן זכוכית — 

אולטים צר
במיוחד בעבור מקומות צרים. במאוזן ובמאונך
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14



מקרן זכוכית — 
סטרטאה                  

שילוב של זכוכית ופלדה, מקנה קסם ייחודי לתנור 
מיוחד

מקרן זכוכית 
פינתי 

יצירה אדריכלית מקורית. נתלית בפינות 
ומפנה בכך את קירות הבית

ג’ובל
שילוב של פלדה ואבן לבה

שנותן מראה חלק ויופה
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14



 מקרן זכוכית 
— אלטאה

תוספת ביטחון, בזכות פינותיו המעוגלות. חימום שאינו בר 
השוואה

מקרן אבן לבה
נולד ממיטב אוצרות הטבע ומהטכנולוגיה המודרנית. 

התנור המיוחד מאבן לבה יביא לכם את הנוחות 
הטובה ביותר
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14



רביל
יחידת מעוצבת ומיוחדת בזכות הפינות והגודל הקטן שלה. 

מתאים לכל המקומות

קוסמוס
לשטח פתוח, שומר על חימום. מהרצפה עד התקרה. כל 

דגמי "קוסמוס" ניתנים לתלייה במאוזן, במאונך וגם בפינות
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14



מערכת "אנטי בזבוז" של קמפה
מערכת זו מבחינה בירידה בטמפרטורות 

כשפותחים חלון. החימום נפסק מעצמו ומונע 
בזבוז חשמל. המערכת קיימת במרבית 

הדוגמאות ואינה דורשת הרכבה נוספת. אפשר 
להפעיל אותה או שלא
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הפיקוד של קמפה

פיקוד ובקרה

הפיקוד של נוארו

בקרה מרכזית

 מחשב בקרה מרכזי 
עבור תנור בודד או בקרה מרכזית

 אפשרות עד 15 רדיאטורים "בנוחיות" או “חיסכון" יום אחרי יום, 
שבוע אחרי שבוע 

 חדש
בקרה אלחוטית לכל הבית

פלטינו
הוא נראה קלסי, רגיל ומקובל אבל הוא לא. הוא 
מביא נוחות איכותית הודות לגוף החימום הרחב 

שלו שהופך אותו לתנור אלגנטי. 

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

M118-2FPAJ750420x 580x1007.4

M118-3FPAJ1000580x 580x10010.0

M118-4FPAJ1250740x580x10012.0

M118-5FPAJ1500900x580x10014.0

M118-7FPAJ20001140x580x10017.8
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פרלוד מאוזן  - עמוד 12

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

PRE 08 BCCB,BGEB750500x460x1006.0

PRE 10 BCCB,BGEB1000620x460x1007.0

PRE 13 BCCB,BGEB1250860x460x1009.5

PRE 15 BCCB,BGEB1500860x460x1009.5

PRE 20 BCCB,BGEB20001100x460x10012.0

פרלוד מאונך - עמוד 12

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

PRE 10V BCCB,BGEB1000460x860x1008.0

PRE 15V BCCB,BGEB1500460x1100x10010.0

PRE 20V BCCB,BGEB2000460x1300x10012.0

מקרן זכוכית לאמבטיה מאונך - עמוד 26

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CVB 10 BCCB,SEPB1000427x1522x12222.0

CVB 06 BCCB,SEPB600312x1222x12216.0

CVV  600+600352+54x1202x113+6716.0

CVV 600+1000427+54x1502x113+6722.0

אבן לבה לאמבטיה מאונך - עמוד 27

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

NTB 06 BCL600312x1248x12924.0

NTB 10 BCL1000427x1549x12940.0

NTV 12 BCL  1200352+54x1202x113+6724.0

NTV 16 BCL1600427+54x1502x113+6740.0

סלקט מאוזן - עמוד 3

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMSP 10 SEPB1000820x565x12117.0

CMSP 15 SEPB15001098x565x12122.6

CMSP 20 SEPB20001098x690x12128.0

סלקט מאונך - עמוד 3

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMSP 10V SEPB1000565x820x12117.0

CMSP 15V SEPB1500565x1098x12122.6

CMSP 20V SEPB2000690x1098x12128.0

אולטים מאוזן - עמוד 4

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMUP 08 SEPB,BCCB750820x565x12117.0

CMUP 10 SEPB,BCCB1000820x565x12117.0

CMUP 13 SEPB,BCCB12501098x565x12122.6

CMUP 15 SEPB,BCCB15001098x565x12122.6

CMUP 20 SEPB,BCCB20001098x690x12128.0

אולטים מאונך - עמוד 4

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMUP 10V SEPB,BCCB1000565x820x12117.0

CMUP 15V SEPB,BCCB1500565x1098x12122.6

CMUP 20V SEPB,BCCB2000690x1098x12128.0

אולטים צר מאוזן - עמוד 5

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMEP 09 SEPB,BCCB9001222x312x12115.0

CMEP 12 SEPB,BCCB12001222x427x12128.0

אולטים צר מאונך - עמוד 5

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMEP 08V SEPB,BCCB800427x972x12115.0

CMEP 10V SEPB,BCCB1100427x1222x12118.0

CMEP 16V SEPB,BCCB1600427x1522x12121.0

מקרן זכוכית פינתי - עמוד 6

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

CMAP 11 SEPB,BCCB1100300x1450x25522.6

CMAP 16 SEPB,BCCB1600430x1450x33423.0

ג’ובל - עמוד 7

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

JOBP08HBCCB750570x600x13015.0

JOBP10HBCCB1000670x600x13016.0

JOBP13HBCCB1250910x600x13022.0

JOBP15HBCCB1500910x600x13022.0

JOBP20HBCCB20001150x600x13028.0

אלטאה מאוזן - עמוד 8

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

ALTP 08 BGEB,BCCS750781x615x13328.0

ALTP 10 BGEB,BCCS1000781x615x13328.0

ALTP 13 BGEB,BCCS12501021x615x13337.0

ALTP 15 BGEB,BCCS15001021x615x13337.0

ALTP 20 BGEB,BCCS20001261x615x13346.0

אלטאה מאונך - עמוד 8

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

ALTP 10V BCCS,BGEB1000615x1021x13337.0

ALTP 15V BCCS,BGEB1500615x1261x13346.0

ALTP 20V BCCS,BGEB2000615x1501x13354.5

אלטאה צר מאוזן - עמוד 8

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

ALEP 08 BCCS,BGEB750781x415x13318.0

ALEP 10 BCCS,BGEB10001021x415x13323.0

ALEP 15 BCCS,BGEB15001261x415x13328.0

מקרן אבן לבה מאוזן - עמוד 9

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

NATP 08 BCL,CLR750844x589x12825.5

NATP 10 BCL,CLR1000844x589x12825.5

NATP 13 BCL,CLR12501122x589x12832.5

NATP 15 BCL,CLR15001122x589x12832.5

NATP 20 BCL,CLR20001122x714x12841.5

מקרן אבן לבה מאונך - עמוד 9

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

NATP 10V BCL,CLR1000589x844x12825.5

NATP 15V BCL,CLR1500589x1122x12832.5

NATP 20V BCL,CLR2000589x1122x12841.5

רביל - עמוד 10

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

RAVP08HBCCB750450x500x1107.0

RAVP10HBCCB1000650x500x1108.0

RAVP13HBCCB1250850x500x11010.0

RAVP15HBCCB1500850x500x11010.0

RAVP20HBCCB20001050x500x11012.0

קוסמוס מדיאן מאונך - עמוד 11

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

MED 06 BCCB,BGEB600718x355x1247.0

MED 08 BCCB,BGEB800837x355x1248.0

MED 11 BCCB,BGEB1100955x355x1249.0

MED 14 BCCB,BGEB14001211x355x12410.0

קוסמוס קלאסיק - עמוד 11

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

COS 08 BCCB,BGEB750530x465x1248.0

COS 10 BCCB,BGEB1000724x465x12410.0

COS 13 BCCB,BGEB1250843x465x12411.0

COS 15 BCCB,BGEB1500961x465x12413.0

COS 18 BCCB,BGEB17501217x465x12415.0

COS 20 BCCB,BGEB20001217x465x12415.0

קוסמוס קומט מאונך - עמוד 11

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

COM 07 BCCB,BGEB700955x265x1247.0

COM 10 BCCB,BGEB9501211x265x1249.0

COM 13 BCCB,BGEB12001616x265x12411.0
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ורליס 
יפה בזכות הקווים החדים שלו ובזכות החלל הפנימי 

המשתקף דרך הזכוכית.
גוף החימום )RX SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, 

מגיע במהירות לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש

אטנאה מיליניום
ללא ספק הקונווקטור היפה ביותר בשוק במראה ובפינות המעוגלות שלו. 

גוף החימום )RX SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, מגיע במהירות 
לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31



סנסואל
השילוב האופטימאלי של חימום ועיצוב מיוחד. גוף החימום 

)RS SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, מגיע במהירות 

לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש

              

E-2 ספוט
הקונווקטור הסטנדרטי, פיקוד אלקטרוני ברמה גבוהה. גוף החימום 

)RX SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, מגיע במהירות 

לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש
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למידות ראה עמ' 30-31

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31



 מלודי אבולציון
היחיד שמשתלב בכל מקום, מגיע בחמישה דגמים שונים. לא 

 צריך לוותר על הרהיטים כדי לחמם. גוף החימום
)RX SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, מגיע במהירות 

לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31



אנטישוק 
אין לו מתחרים בחוזק שלו, כל פרט מחושב, עובי הפח 1 

מ"מ, פינות מעוגלות, מתלי מחוזק, וחזית איתנה.
גוף החימום )RX SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, 

מגיע במהירות לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש

R-21 אנטישוק
הקונווקטור המתאים ביותר לגיל הצעיר, למעון, לגן, לחדרי ילדים. 

היחיד שאינו עולה על טמפרטורה של 60 מעלות )חזית היחידה(. גוף 
החימום )RX SILENCE( מיוצר מאלומיניום מונובלוק, מגיע במהירות 

לטמפרטורה הרצויה, ללא רעש
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ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31



            
דיבון 

            

ג'יאליקס

(דגם (הספק ) (מידות ) משקל )

            
אובלוביין

            

סיסיביינס
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 30-31למידות ראה עמ' 30-31 למידות ראה עמ' 30-31

דגם קוד דגם )W( הספק )mm( מידות )Kg( משקל מתח דרגת הספק

C A100-1AA 6kW 620x 280x405 38 220V Mono 1

C A100-2AA 4-12kW 620x 280x405 38 220V Mono 2

C A100-3AB 6-18kW 620x 280x405 38 400V Tri 3

MA Confort + A102-2AA 4-12 kW 620x 280x405 38 220V mono 4

MA Confort + A102-2AB 3-12 kW 620x 280x405 38 400V Tri 4

MA Confort + A102-3AA 4-18 kW 620x 280x405 38 230V mono 6

MA Confort + A102-3AB 3-18 kW 620x 280x405 38 400V tri 6

MA Confort + A102-4AB 4-24 kW 620x 280x405 38 400V Tri 6

MA A101-2AA 4-12 kW 620x 280x405 38 230V mono 4

MA A101-3AB 3-18 kW 620x 280x405 38 400V Tri 6

MA A103-4AB 24-36* kW 740x 280x405 34 400V Tri 2

MA A103-5AB 32-48* kW 740x 280x460 38 400V Tri 2

MA A103-6AB 48-72* kW 740x 280x460 38 400V Tri 3

MA A103-7AB 96-120* kW 740x 350x570 38 400V Tri 5



מקרן זכוכית 
מקרן לבה לאמבטיה 

לאמבטיה 
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 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14

 יכול לשמש כנושא פיקוד
ראה עמוד 13

למידות ראה עמ' 15-14



סנסואל
לאמבטיה

קורליה
לאמבטיה

מונוביין
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למידות ראה עמ' 30-31 למידות ראה עמ' 30-31



אטנאה מיליניום - עמוד 16

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
730D-1FPAJ500409x470x875.0

730D-2FPAJ750409x470x875.0

730D-3FPAJ1000489x470x875.5

730D-4FPAJ1250569x470x876.0

730D-5FPAJ1500649x470x876.5

730D-6FPAJ1750769x470x877.7

730D-7FPAJ2000849x470x878.5

ורליס - עמוד 17
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7717-2FPCN750600x495x758.5

7717-3FPCN1000600x495x758.5

7717-4FPCN1250800x495x7511.5

7717-5FPCN1500800x495x7511.5

7717-7FPCN20001000x495x7514.0

סנסואל - עמוד 18
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7785-2FPAJ750515x440x904.3

7785-3FPAJ1000621x440x905.3

7785-4FPAJ1250725x440x906.2

7785-5FPAJ1500830x440x907.2

7785-7FPAJ20001040x440x909.0

סנסואל - עמוד 18
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7786-3FPAJ1000440x830x907.6

7786-5FPAJ1500440x1040x909.3

7786-7FPAJ2000440x1145x9010.1

ספוט E-2 עמוד 19
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7358-1FPEZ500340x440x803.6

7358-1FPEZ750340x440x803.6

7358-1FPEZ1000420x440x804.2

7358-1FPEZ1250500x440x804.7

7358-1FPEZ1500580x440x805.5

7358-1FPEZ1750660x440x806.0

7358-1FPEZ2000740x440x806.6

מלודי - עמוד 20-21
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7384-1FPET500260x650x803.9

7384-2FPET750300x650x804.4

7384-3FPET1000340x650x804.7

7384-4FPET1250420x650x805.6

7384-5FPET1500500x650x806.5

7384-6FPET1750580x650x807.4

7384-7FPET2000660x650x808.3

מלודי - עמוד 20-21
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7383-1FPET500340x440x803.5

7383-2FPET750340x440x803.5

7383-3FPET1000420x440x804.2

7383-4FPET1250500x440x804.8

7383-5FPET1500580x650x805.4

7383-6FPET1750660x650x806.0

7383-7FPET2000740x650x806.0

מלודי - עמוד 20-21
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7382-1FPET500420x330x803.5

7382-2FPET750500x330x803.9

7382-3FPET1000580x330x804.5

7382-4FPET1250820x330x806.0

7382-5FPET1500820x330x806.0

7382-6FPET17501060x330x807.5

7382-7FPET20001060x330x807.5

מלודי - עמוד 20-21
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7381-1FPET500580x220x803.5

7381-2FPET750820x220x804.5

7381-3FPET10001060x220x805.7

7381-5FPET15001300x220x807.0

מלודי - עמוד 20-21

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
7522-1BBET5001060x150x804.6

7522-2BBET7501060x150x804.6

7522-3BBET10001300x150x805.5

אנטישוק R-21 עמוד 22
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7372-1FPER500545x608x1006.0

7372-1FPER750680x608x10010.0

7372-1FPER1000840x608x10012.4

7372-1FPER15001000x608x100014.7

7372-1FPER20001270x608x10018.2

אנטישוק - עמוד 23
משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם

7373-1FPER500390x425x726.0

7373-2FPER750540x425x728.0

7373-3FPER1000540x425x728.0

7373-4FPER1250720x425x7210.0

7373-5FPER1500720x425x7210.0

7373-6FPER1750870x425x7212.0

7373-7FPER2000870x425x7212.0

7373-9FDER30001170x425x7214.5

סיסיביינס - עמוד 24

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
L101-5FPEJ700/800340x670x789.1

L101-5FPAJ700/800340x670x789.1

הליוס - עמוד 25

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
7825-7AAEZ1000/2000310x410x1405.4

אובלוביין - עמוד 25

דגם
   הספק

 מקסימום
)W(

הספק 
חימום 

)W(

הספק 
איוורור 

)W(
)mm( מידות

משקל 
)Kg(

K112-1FPFS600600-550x974x826.8

K112-2FPFS750750-550x1233x828.5

K112-3FPFS900900-550x1500x8210.2

K113-5FPFS16006001000550x1006x13210.0

K113-6FPFS17507501000550x1265x13211.7

K113-7FPFS19009001000550x1532x13213.4

מונוביין - עמוד 25

דגם
   הספק

 מקסימום
)W(

הספק 
חימום 

)W(

הספק 
איוורור 

)W(
)mm( מידות

משקל 
)Kg(

K126-BGFPFS300300-400x878x977.0

K126-BSFPFS400400-400x1146x978.9

K127-EKFPFS1100300800400x910x1148.7

K127-EVFPFS1200400800400x1178x11411.6

K116-CAFPFS480480-450x1146x1029.5

K116-CNFPFS600600-450x1161x10211.5

K117-FDFPFS1280480800450x1178x11912.2

K117-FRFPFS1400600800450x1493x11914.2

K106-1FPFS600600-550x1146x10810.1

K106-2FPFS750750-550x1461x10812.3

K106-3FPFS900900-550x1776x10814.6

K107-5FPFS16006001000550x1178x12513.3

K107-6FPFS17507501000550x1493x12515.5

K107-7FPFS19009001000550x1808x12517.8

דיבון - עמוד 25

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
7808-7AAEZ1000/2000320x215x1403.4

קרוס )רחב( - עמוד 28

דגם
   הספק

 מקסימום
)W(

הספק 
חימום 

)W(

הספק 
איוורור 

)W(
)mm( מידות

משקל 
)Kg(

7645-1FPAJ5005000407x1058x11216.5

7645-2FPAJ7507500407x1472x11222.5

7645-3FPAJ1000400600431x1058x11221.0

7645-5FPAJ1500600900431x1472x11227.5

7645-7FPAJ20007501250431x1472x11227.5

מליסה )צר( - עמוד 28

דגם
   הספק

 מקסימום
)W(

הספק 
חימום 

)W(

הספק 
איוורור 

)W(
)mm( מידות

משקל 
)Kg(

7662-3FPAJ1000500500347x1472x10924.5

7645-5FPAJ15005001000347x1472x10925.0

פארוס 1 )רחב( - עמוד 28

דגם
הספק 

מקסימום 
)W(

הספק 
חימום 

)W(

הספק 
איוורור 

)W(
)mm( מידות

משקל 
)Kg(

7657-1FPAJ5005000407x1058x9216.8

7657-2FPAJ7507500407x1472x9222.5

7657-3FPAJ1000400600431x1058x10722.0

7657-5FPAJ1500600900431x1472x10728.0

7657-7FPAJ20007501250431x1472x10728.0

פארוס 2 )צר( - עמוד 28

דגם
הספק  

מקסימום 
)W(

הספק 
)W( חימום

הספק 
איוורור 

)W(
)mm( מידות

משקל 
)Kg(

7653-1FPAJ600500600322x1472x9220.0

7653-3FPAJ900300600347x1058x10719.0

7653-4FPAJ1100500600347x1472x10725.0

סנסואל לאמבטיה - עמוד 29

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
7686-3FPAJ1000440x830x908.4

7686-5FPAJ1500440x1040x9010.5

קורליה לאמבטיה - עמוד 29 

משקל )Kg(מידות )mm(הספק )W(דגם
7618-7BBEZ1000/2000515x615x23011.5
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