
  

      
        skuteczny dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła.

Znakomicie nadaje się do wysokich pomieszczeń.
Idealnie odnajduje się w kuchni lub łazience.

promiennikowy grzejnik do kuchni i łazienki

tatOU BainS
model 1500 W

szczegółowy opis na stronie 17

możliwość instalacji  
w kuchni i w łazience 
2 uchwyty do suszenia  
ręczników (do montaży)
produkt przyjazny  
dla alergików
cyfrowy termostat temp.

Bardzo

deflektor
termiczny

element grzewczy
z dyfuzorem aluminiowym

ramię do suszenia
np. ręczników

ażurowa
obudowa

kierunkowy wylot  
powietrza

sonda pomiaru
temperatury

bezpiecznik
termiczny

termostat
temperatury
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TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

• 3 programy fabryczne 
   na każdy dzień tygodnia,
• wskaźnik zużycia energi,
• sensor otwarcia okna,
• blokada rodzicielska
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DOSTęPNE MOCE

OPIS PRODUKTUOPIS PRODUKTU

SCHEMAT MONTAŻU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- możliwość bezpośredniej instalacji programatora CHRONOPASS,
- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,

• 2 uchwyty umożliwiające suszenie ręczników (do montażu),
• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
• obudowa – stal wysokogatunkowa (DC 04 + ZE 25/25),
• czołowy wylot powietrza,
• stelaż naścienny (stal galwanizowana),
• kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester).

• niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
• system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu,
• cyfrowy termostat temperatury:

- 3 zakresy temperatur pracy:
KOMFORT 10-28°C,
EKO (temp. KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
ANTYZAMARZANIE 7°C,

- 3-programy fabryczne na każdy dzień tygodnia,
- wskaźnik zużycia energii,
- sensor otwarcia okna,
- wielofunkycjny wyświetlacz LCD,
- amplituda <0,1°C,
- tolerancja <1,5°C,
- blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,

TATOU model BAINS

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)

1000 470 x 775 x 95 532 451 7,2 1000 3 x 1,5 800 984

1500 470 x 995 x 95 828 673 9,3 1000 3 x 1,5 850 1 046

urządzenie nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone, 
** - moc wodna wyliczona dla ∆T=50°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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500
255
230
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500
255
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1000 W 1500 W
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