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RELAX 
Elektryczny 

RELAX ELEKTRYCZNY 

wysokość 1963 mm, szerokość 616 mm. Kolor Czerwony Ognisty (kod 7D). 
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Dane techniczne konstrukcyjne: 
• płyta grzejna elektryczna 
• system podgrzewania z nagrzewnicami 
• moc elektryczna od 580 do 1320 Watt
• cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana

tygodniowo 
izolacja Klasa II, IP44

• przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z 
lewa strony na dole), wtyczka SCHUKO

Dostępne wykończenia Dopłata 

Biały Standardowy 

Wykończenia Classic 

Wykończenia Special 

Inne Kolory RAL 

+150/o 

+250/o 
+400/o sprawdzić
wykonalność

Kody kolorów, patrz str. 552 

Wieszak na ręczniki 

Wieszak na ręczniki jest elementem design, który może być 
umieszczony na zamontowanym już grzejniku, na dowolnej 
wysokości, zmieniając wygląd wersji RELAX w zależności od po
mieszczenia, w którym chce się go zamontować (przedpokój, sa
lon, łazienka itp.). 
Dostępne w wersji pojedynczej, w wykończeniu chromowo-po
lerowanym i stosowanym do produktów RELAX o szerokości 616 
mm. Zobacz stronę 513 

Chronotermostat Wireless 

Grzejnik elektryczny RELAX jest wyposażony w chronotermostat wi
reless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystki
mi funkcjamii grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą 
chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wyma
ga żadnych dodatkowychro robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. 

Dane techniczne 
Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych 
przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji. 
• Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (,868

MHz}. 
• Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą

europejską.
• FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
• funkcja wykrywania otwartego okna.
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Ceny obejmują: 
• zestaw do zamontowania na ścianie 
• odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które 

sygnalizują tryb funkcjonowania
• programowany przekaźnik cyfrowy wireless

Grzejnik RELAX elektryczny można instalować 
zarówno pionowo, jak i poziomo. 
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Model Kod 

RELAX Elektryczny 
REPl106Z XX IR 01 NN 

580 

RELAX Elektryczny 
REPl140Z XX IR 01 NN 

770 

RELAX Elektryczny 
REPD061Z XX IR 01 NN 

1100 

RELAX Elektryczny 
REPC061Z XX IR 01 NN 

1320 

Legenda Kodu: 

Szerokość Kod wykończenie 
I 

REP I 106 Z 
I 

IXXIIRI01INNI 

Wysokość Kod opakowania 

L 

:c 

Głębokość 
mm 

35 

35 

35 

35 

RELAX 
Elektryczny 

54-.64 

(€ e 
Wysokość Szerokość Ciężar Moc grzewcza Cena 

Hmm Lmm Kg Watt C 

663 1064 21,6 580 1.092,00 

663 1400 28,0 770 1.363,00 

1963 616 34,3 1100 1.768,00 

2163 616 37,7 1320 1.896,00 

Wskazówki odnośnie możliwości instalacyjnych 

TAK NIE '-----·rA_K _ __,J .____I= _N_I _E ____. 
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