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SANI ELECTRIC € 2022.CZ

Kč.CZ 01/2022

ROZMĚRY (v cm)

L/2

8.5>10 7>8.5

L

H-21

H

min. 25

7.5

STANDARDNÍ DODÁVKA
- stěnové úchyty
- kulaté, horizontální sálavé trubky Ø 22 mm
- vertikální čtvercové, ocelové profily 35 mm x
35 mm
- integrovaný rezistor s regulátorem
- bílý kabel 1.2 m s lisovanou zástrčkou
- s kapalinovým plněním

BARVY
Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření,
šetrný k životnímu prostředí.
Standardní barvy:
- dopravní bílá RAL 9016 (233),
hladký lesklý povrch

SPECIFIKACE
- maximální provozní teplota: 110°C
- napětí: 230V jednofázový - 50Hz
- stupeň krytí IP44: ochrana před stříkající vodou
dopadající v libovolném směru, vhodné pro
zónu A
- izolační třída II
- teplota přednastavena na 19 ° C, nastavitelná
od + 7 ° C do + 30 ° C
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SNADNÉ NASTAVENÍ
Inteligentní Sani Electric má uživatelsky
přívětivé menu s naprogramovanými
předvolbami pro každý den v týdnu. Ty lze
snadno přizpůsobit vašim potřebám na
rozhraní pomocí velkých tlačítek.
- 4 provozní režimy: Auto (Program),
Comfort, Eco (úspora energie), Ochrana
proti mrazu, Standby
- 5 programovacích profilů
- manuální a dočasné zrušení programu
- zvuková signalizace během provozu
- zámek klávesnice pro děti
Infračervené dálkové ovládání k dostání jako
volitelné příslušenství.

SANI ELECTRIC

ENERGETICKY ÚSPORNÝ
PROVOZ
Digitální ovládání Ecodesign zajišťuje stabilní a přesné nastavení teploty a obsahuje
různé možnosti úspory energie.
- elektronické měření a regulace teploty
- detekce otevřeného okna
- ochrana proti mrazu
- údajj o aktuální spotřebě energie pomocí
energetického štítku A / B / C
- zobrazení množství spotřeby energie v kwh /
24h nebo od posledního resetu
- automatické vypnutí funkce Boost,
programovatelné max. do 90 minut

kód

výška

SEDW . 093

délka

barva

040 . 233

Watty

Kč

300
500

16506
16824

500
750

18359
18793

500
750
1000

19545
20039
20849

750
1000
1000

22760
23397
24354

1250

27944

L H 093
040
050

L H 122
040
050

L H 137
040
050
060

L H 175
040
050
060

L H 205
060

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Kč

OBJEDNACÍ KÓD

1129

9096.020101

UMÍSTĚNÍ V KOUPELNĚ
60 cm

205
175
40 / 50/ 60

137
122
093

1250 W

300 W

B

A

60

60

cm

cm

60 c

m

Elektrický radiátor s ochrannou třídou II smí být
umístěn pouze v zóně A. Přípojná krabice (nikdy však kolíková zástrčka) musí být umístěna v
kuchyních a koupelnách minimálně 25 cm nad
podlahou. Radiátor nesmí být nikdy umístěn
níže než přípojná krabice. Musíte použít pojistku umístěnou mimo místnost. Radiátor musí
být uzemněný.
V zóně B může být elektrický radiátor s ochrannou třídou II připojen k elektrické síti
prostřednictvím kolíkové zástrčky, která je
umístěna v zóně B.
Jednotka musí být namontována a připojena
kvalifikovaným technikem v souladu s
instalačními pokyny a národními a aktuálně
platnými místními předpisy.
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QUALITY

Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +420 220 190 515-6
F: +420 220 190 519
info@jagacz.com
www.jagacz.com

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační
politikou, měnit specifikace produktů.
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2022.
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí
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