Aixance SAS
Grzejnik radiatorowy

Grzejnik radiatorowy
z przewodem sterującym
• Szczególnie polecany do pracy
w zanieczyszczonym środowisku
• Oszczędna eksploatacja dzięki cyfrowemu
termostatowi i opcji programowania
• Dostępne również w wersji pionowej

Aixance SAS
Grzejnik radiatorowy

Komfort

• Element grzejny: czerniony, aluminiowy radiator, zespolony
z hermetycznie zamkniętą grzałką AIRALU.
• Termostat elektroniczny, cyfrowy z układem scalonym ASIC.
Dokładność regulacji temperatury do 0,1°C.
• Możliwość zdalnego przełączania 4 trybów pracy poprzez
przewód sterujący.

Bezpieczeństwo

• Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu
grzejnego.
• Całkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrąglonymi
plastikowymi narożnikami.
• Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy
utwardzany przez polimeryzację.
• Stopień ochrony zapewniany przez obudowę przed
uszkodzeniami mechanicznymi IK08.
• Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, urządzenie
bryzgoszczelne IP24.

Możliwości regulacji

• Pokrętło termostatu i włącznik umieszczone na górnej
krawędzi obudowy, pod przykrywką.
• Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
• Termostat wyskalowany od pozycji „dyżur” (ok. +7°C),
do pozycji „8” maximum (ok. +30°C).
• Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
• Przewód sterujący umożliwia zdalne obniżanie temperatury
o ok. 4°C (ECO), włączenie trybu dyżur, wyłączenie grzejnika.
• Współpracuje z programatorem Micro Driver

Instalacja

Normy i certyfikaty:

• Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
• Przewód zasilający (w wyposażeniu) umożliwia niewidoczne
podłączenie do puszki instalacyjnej za grzejnikiem.

moc
oznaczenie
wymiary (cm)
typ
(W)
kodowe
dł. x wys. x głęb.
Aixance SAS poziome
750
A689662
49,4 x 45,4 x 10,8
AIXANCE SAS 750
1000
A689663
59,9 x 45,4 x 10,8
AIXANCE SAS 1000
1250
A689664
70,4 x 45,4 x 10,8
AIXANCE SAS 1250
1500
A689665
80,9 x 45,4 x 10,8
AIXANCE SAS 1500
2000
A689667 101,9 x 45,4 x 10,8
AIXANCE SAS 2000
Aixance SAS pionowe
1000
45,4 x 80,9 x 10,8
AIXANCE V SAS 1000 A689673
1500
AIXANCE V SAS 1500 A689675 49,4 x 101,9 x 10,8
2000
AIXANCE V SAS 2000 A689677 49,4 x 112,4 x 10,8
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waga
(kg)
4,5
5,5
6,5
7,4
9,2

Jakość wyrobów potwierdza oznaczenie
CE – wyrób produkowany we Francji
zgodnie z normami europejskimi.

7,4
9,2
10,2
DYSTRYBUTOR REGIONALNY

