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Elektromos üzem

Zehnder Roda Twist Spa Air formatervezett radiátor csak elektromos 
üzemhez; vízszintesen elrendezett precíziós, lapos csövekkel és 
függőleges gyűjtőcsövekkel, látható hegesztések nélkül, teljesen 
hegesztve.
Egyoldalas, aszimmetrikus elrendezésű lapos csövek 70 x 11 mm, 
oldalra ágaznak le a Ø 38 mm gyűjtőcsőről; a radiátor 180 fokban 
elfordítható a faltól; a törülközők oldalról csúsztathatóak be a 
melegítéshez vagy szárításhoz.
Kettős elektromos fűtőrendszer, amely egy, a külső gyűjtőcsőbe rejtett 
elektromos fűtőpatronból és egy a radiátor mögött elrejtett rásegítő 
fűtőegységből áll, ahol az előremenő ág lefelé és előre van.
Közönséges 230 V hálózati tápfeszültség a fűtőpatron és a rásegítő 
fűtés számára is, 1,2 m-es csatlakozóvezeték Euro villásdugóval; 
fröccsenő víznek ellenálló, IP 24 védettség, CE jelöléssel; külön elemes 
Model 3 infravörös távvezérlő egység az elektromos fűtőpatron és a 
rásegítő fűtés különböző üzemmódú szabályozásához; formatervezett 
radiátor hőátadó közeggel feltöltve.
Alapkiépítésben porlakkozott, RAL 9016 színű kivitelben; kérésre 
különleges színekben is. Telepítésre készen szállítva, fali konzolokkal 
és a radiátorral azonos színárnyalatú burkolóelemekkel.

 .......... Watt 
........... mm 
........... mm 
..................

Teljesítmény  
Magasság  
Hosszúság  
Modell 

Előnyök

n	Praktikus törülközőtartó
n	180°-ban forgatható
n		Az elektromos fűtőpatron és a rásegítő fűtés külön és együtt is 

működtethető.
n	Gyorsfelfűtési funkció
n	Sugárzási hő és utánfűtési idő
n		Napi programmal, a heti program opcióként aktiválható (Eco és 

Comfort üzemmód)
n	Extra higiénia a cserélhető levegőszűrő révén
n		Energiatakarékos és kényelmes fűtés az innovatív 

nyitottablak-érzékelésnek köszönhetően.
n	Készenléti üzemmódban csekély fogyasztás (≤ 0,5 W)
n		Csatlakoztatásra kész

Az alapmodell jellemzői elektromos üzem esetén

n	DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
n		Elektromos fűtőpatron az alábbi üzemmódokkal: manuális (szoba 

hőmérséklet felett), napi program, ki a heti program opcióként 
aktiválható (Eco és Comfort üzemmód)

n	Elektromos fűtőventilátor időzítővel és túlmelegedés elleni 
védelemmel
n	Infravörös vezérlő egységgel, 3 elemmel
n	A radiátor hőhordozó közeggel van feltölve
n	Szerelési tartozékok a forgatható funkció számára
n	Csomagolás

Radiátor színe: Fehér

Zehnder Roda Twist Spa Air

TERMÉKLEÍRÁS

Radiátor színe: Strawberry



27Magyarországi katalógus 2021

Tisztán elektromos üzem

Lakkozott kivitel

Modell 
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Teljesítmény 
Gyorsfelfűtés 

Watt

Alkalmazott  
Elektromos fűtőpatron 

Watt
Árak és megrendelés

Jobbos kivitel
ROER-100-55/IPS 966 550 1000 500

ForgalmazókROER-140-55/IPS 1344 550 1000 750

ROER-190-55/IPS 1837 550 1000 1000

Balos kivitel
ROEL-100-55/IPS 966 550 1000 500

ForgalmazókROEL-140-55/IPS 1344 550 1000 750

ROEL-190-55/IPS 1837 550 1000 1000

 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a „különleges kiviteleknél” és a “színlapon” 
 Teljes magasság az elektromos fűtőpatronnal és konzollal együtt 
A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.

Különleges kivitelek kérésre (feláras) Rendelési szám Árak és megrendelés

n	Különleges lakkozás a 2. színkategória színeiben (felár az 1. kategóriára) R200011640

Forgalmazókn	Mágneses törölköző tartó, 399 mm 471108

n	Törölköző horog, mágneses 470328

Elektromos üzem: 
Balos kivitel

 
Jobbos kivitel

WA  =  Faltávolság
K  =  Konzol

Méretek mm-ben megadva

Zehnder Roda Twist Spa Air

ÁRAK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

https://zehnder.hu/zehnder-dizajn-radiator-forgalmazok/
https://zehnder.hu/zehnder-dizajn-radiator-forgalmazok/
https://zehnder.hu/zehnder-dizajn-radiator-forgalmazok/



