
  

      
         jako element grzewczy to technologiczna innowacja. 

Wysublimowany design podniesie prestiż  
oraz estetykę każdej łazienki.

radiator / suszarka łazienkowa / grzejnik dekoracyjny wykonany ze szkła

Organza
model 1750 W

szczegółowy opis na stronie 17

podświetlany termostat 
cyfrowy
VENTILO system z niezależnym  
i cichym wentylatorem
programator tygodniowy  
CHRONOPASS (w zestawie)

funkcja TURBO

SzKło

cienkowarstwowa 
folia grzewcza

sonda pomiaru
temperatury

 szklane lamele
grzewcze

wentylator
powietrza

termostat
temperatury

uchwyt
na ręczniki

2-torowy system
rozprowadzania ciepła

bezpiecznik
termiczny

oszczędź

25%
energii
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DOSTęPNE MOCE

OPIS PRODUKTU

wyjście przewodu elektrycznego

H

E

442
200 
min.

A

B

L

OPIS PRODUKTU

SCHEMAT MONTAŻU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- podświetlany przycisk włącz/wyłącz funkcję TURBO, 
- podświetlany przycisk włącz/wyłącz urządzenie, 
- blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi, 
- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program, 
- możliwość bezpośredniej instalacji programatora  
  CHRONOPASS (programator znajduje się w zestawie),

• 2 uchwyty umożliwiające suszenie ręczników (do montażu),
•  VENTILO system - wbudowany niezależny wentylator  

o mocy 1000W,
• siatkowy filtr powietrza wentylatora,
• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
•  obudowa – szkło SGG Securit / stal,
• uchwyty mocujące urządzenie do ściany wraz z zaślepkami,
• kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
• zasilanie ~230V/50Hz.

•  niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy wykonany  
ze szkła pokrytego cienkowarstwowo folią grzewczą,

• system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu,
• system DUO dwutorowe rozprowadzenie ciepła,
• podświetlany cyfrowy termostat temperatury:
   -  3 zakresy temperatur pracy:  

KOMFORT 10-28°C,  
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),  
ANTYZAMARZANIE 7°C,

    - amplituda <0,1°C, 
- tolerancja <1,5°C, 
- 3 diody sygnalizujące dany tryb pracy,  
- podświetlane pokrętło regulacji temperatury KOMFORT  
  z funkcją ANTYZAMARZANIE, 
- podświetlane pokrętło wyboru zakresu czasu pracy dla trybu  
  TURBO - ¼, ½, 1, 2 godz.,  

ORGANZA

moc 
grzejnika

(W)

wymiary 
L x H x E  

(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

waga 
(kg)

długość
przewodu  

(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

1600 557 x 1249 x 151 850 503 17,5 800 3x1 3 500 4 305

1750 557 x 1569 x 151 1170 503 21,2 800 3x1 4 000 4 920

urządzenie nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone, 

1600W 1750W

CAT.C

opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

programator DIGI Pilot * 315 387

* pozostałe programatory z naszej oferty str. 12-15
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