POPIS VÝROBKU

Zehnder Roda Twist Spa Air

Barva radiátoru: Bílá (Traffic White)

Elektrický provoz

Přednosti

Designový radiátor Zehnder Roda Twist Spa Air pro čistě elektrický
provoz se skládá z přesných plochých vodorovných a svislých sběrných trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů.
Jednostranné, asymetricky uspořádané ploché trubky 70 x 11 mm
vedou od sběrných trubek Ø 38 mm do strany; možnost odklonění
radiátoru od stěny o 180°; Ideální řešení pro nasunutí ručníků k jejich
usušení nebo nahřátí.
Duální elektrický topný systém tvoří elektrická topná tyč, integrovaná
ve vnější sběrné trubce a elektrický topný ventilátor, skrytý za spodní
částí radiátoru, vhánějící ohřátý vzduch do koupelny.
Společné připojení topné tyče a ventilátoru do sítě 230 V, přívodní kabel o délce 1,2 m se zástrčkou, ochrana proti stříkající vodě
s el. krytím IP24, s označením CE. Samostatné infračervené dálkové ovládání na baterie (model 3) pro regulaci elektrické topné tyče
a ovládání ventilátoru s různými režimy provozu; Designový radiátor
je naplněn nehořlavým, topným médiem.
Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně
v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech. Součástí dodávky stěnové konzole s krytkami v barvě radiátoru.

praktické nasunutí ručníků ze strany
možnost otočení radiátoru o 180 °

možnost kombinovaného nebo samostatného provozu el. topné
tyče a ventilátoru
přídavný ventilátor pro rychlé vytopení koupelny
příjemné sálavé teplo a setrvačnost vytápění

denní a volitelně také týdenní program (režim Eco a Comfort)
vyšší hygiena díky možnosti čištění vzduchového filtru

energeticky úsporné a komfortní vytápění díky inovativní funkci
„detekce otevřeného okna”
nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (≤ 0,5 W)

dodáváno se zástrčkou

Výkon
Stavební výška
Stavební délka
Model

......... Watt
........... mm
........... mm
..................

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz
základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900

elektrická topná tyč s volitelnými režimy provozu:
manuální (nad pokojovou teplotu), denní program, vypnuto,
týdenní program lze aktivovat volitelně (režim Eco a Comfort)
elektrický topný ventilátor s časovačem, vč. ochrany
proti přehřátí
infračervené dálkové ovládání (model 3) vč. baterií
radiátor naplněn nehořlavým topným médiem
montážní sada pro montáž na stěnu s funkcí otáčení
balení v kartónu
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CENY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Zehnder Roda Twist Spa Air
Pro čistě elektrický provoz
Provedení lakované
Model
(objednací číslo)

H

L

mm

mm

ROER-100-55/IPS

966

550

1000

ROER-140-55/IPS

1344

550

1000

750

ROER-190-55/IPS

1837

550

1000

1000

ROEL-100-55/IPS

966

550

1000

500

ROEL-140-55/IPS

1344

550

1000

750

ROEL-190-55/IPS

1837

550

1000

1000

Výkon topného ventilátoru
Watt

Výkon el.
topné tyče
Watt

provedení pravé
500

provedení levé

Speciální provedení na přání (za příplatek)

Objednací číslo


Magnetický držák na ručník 399 mm

471108


Magnetický háček na ručník

470328

Čistě elektrický provoz:
provedení levé

WA
K

provedení pravé

= vzdálenost od stěny
= konzola

Rozměry v mm

 Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku
 Celková výška včetně elektrické topné tyče a konzoly
Více informací viz kapitola „Elektrický provoz a směrnice o Ecodesignu“ na str. 133
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