Elek trİklİ Isıtıcıl ar

Elektrikli ısıtma için bireysel çözümler
VITOPLANAR

Elektrikli ısıtmada her
projeye uygun esnek
çözümler
Kızılötesi ısıtma
sistemleri
Elektrikli yerden ısıtma
sistemleri
Yaşam alanlarının her
noktasında konfor

Elek trİklİ Isıtıcıl ar

Vitoplanar – Elektrikli yüzey ısıtıcılar
Elektrikli ısıtma birçok uygulama
alanı için verimli ve konforlu çözüm
olabilir. Örneğin, salon, mutfak, banyo,
kış bahçeleri, garaj, ve hobi odaları
Vitoplanar ürün grubu için çok uygun
uygulama alanlarındandır.
Yeni binalarda olduğu kadar eski
binalarda yapılacak renovasyon
projelerinde de uygulaması kolay ve
zahmetsizdir.
Dağ evleri, butik oteller, karavan ve
benzeri müstakil yaşam alanlarında
oldukça uygun bir kullanım alanına
sahiptir.
Vitoplanar EI6 - çelik malzeme, zarif, beyaz parlak bir yüzeye sahip elektrikli yüzey ısıtıcı

Viessmann Vitoplanar serisi verimli ve güvenli
Vitoplanar kızılötesi ısıtıcılar verimli ve
güvenlidir. İki sıcaklık sınırlayıcı ile yüksek
güvenilirliğe sahip ısıtıcılar, sürekli yüksek
ısı yayımı ile verimli bir performansa
sahiptir. Arka kısmındaki özel yalıtımı
sayesinde, ürettiği ısıyı minimum kayıpla
odaya yayar. Bakım gerektirmeyen ve
manyetik alansız teknolojinin yanında
kurulumu da çok kolaydır.
Yeni ve iyi yalıtımlı binalarda
tam bir ısıtma çözümü
Viessmann Vitoplanar serisi yüzey ısıtıcılar
yeni ve iyi yalıtımlı binalarda tam bir ısıtma
çözümü olarak öne çıkar. Elektrikli ısıtıcılar
çok hızlı bir şekilde objeleri ve dolayısıyla
ortamı ısıtırlar. Isıl yalıtımı iyi yapılarda bu
ısı ortamda uzun süre muhafaza edilebilir.

İnce yapısı ve ayna yüzeyi ile adeta görünmez bir elektrikli ısıtıcı Vitoplanar EI2

Ayna ön yüzeyi, 6mm güvenlik camı ile
size hem güvenli, hem de dekoratif bir
kullanım sağlar. Ayna yüzeyi ile özellikle
banyo, koridor, gibi alanlarda hoş bir
dekorasyon sağlarken, verimli bir ısınma
için de ideal bir kullanım sağlar.
Montaj aparatları dahil 35mm bir kalınlık
ile evinizde adeta görünmez bir ısıtma
sistemi kurmuş olursunuz.

Tavana gömme olarak monte edilebilen
Vitoplanar EI6 çalışmıyor iken fark
edilemeyecek kadar sade bir tasarıma sahiptir.

v i t o P LA N AR

Birçok zemin tipine uygun elektrikli yerden ısıma sistemi
Vitoplanar EF2

İlgili kurulum ve montaj yönlendirmeleri dikkate alındığında Vitoplanar EF2 ahşap, laminat, PVC, halı, fayans, ve doğal taş uygulamaları için uygundur.

Elektrikli yerden ısıtma üniteleri
uygulamalarında elektrik enerjisi
doğrudan ısı enerjisine dönüştürülür.
İçersinde sıvı bulunan boru tesisatı
uygulanmaz. Bu tip uygulamalardan
daha az sayıda enerji dönüşümü
olacağından daha hızlı ve konforlu bir
ısıtma sağlar. Yeni binalarda rahatlıkla
uygulanabileceği gibi renovasyon
ve modernizasyon projelerinde de
rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin banyo
ve mutfaklarda hızlı, pratik ve etkili bir
çözüm olarak elektrikli yerden ısıtma
üniteleri kullanılabilir.

Düşük enerji tüketimli ve
pasif tasarımlı evler için tam
ısıtma
Düşük enerji ihtiyacı sebebiyle bu tip
minimalist yapılarda alışılmış ısıtma
sistemlerine çok iyi bir alternatif olarak
kullanılabilir.
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Vitoplanar EF2 - Birçok zemin
tipine uyum!
150 W/m2
150-1275 W (1-8,5m2)
Kendinden yapışkanlı ısıtma örgüsü
Hem renovasyon hem de yeni binalar 		
için uygun çözüm
Yalnızca 2,7mm kalınlık
Açık duşlar için uygunluk
Yalnızca iki damarlı tek bir elektrik enerji
kablosu ile çözüm
Düşük manyetik alan (<25nT)
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Vitoplanar ürün grubu ve aksesuarlarına genel bakış
Aksesuarl ar
Vitoplanar

EI2
A450/700 MH

EI6
A325/700/900
SDMH

EF2

An m a G ü c ü

450/700 W

325/700/900 W

150 W/m2

B O Y UTLAR

630 x 900 mm (450W)
630 x 1300 mm (700W)

593 x 593 mm (325W)
593 x 1193 mm (700W)
593 x 1550 mm (900W)

500 x 2000 mm (150W)
500 x 4000 mm (300W)
500 x 6000 mm (450W)
500 x 8000 mm (600W)
500 x 11500 mm (860W)
500 x 13500 mm (1000W)
500 x 17000 mm (1275W)

Ö ne ç ı k a n

_ Hoş, kızılötesi ısı 		

_ Hoş, kızılötesi ısı 		

_ 2,7 mm kalınlık

Vitoplanar
Kablosuz
oda termostatı

Vitoplanar
radyo alıcısı
Vitoplanar ile
kablosuz oda
termostatı
haberleşmesi için
kullanılır.

özellikler

yayınımı

yayınımı
_ Ayna yüzey

_ Beyaz (RAL 9016) yüzey

_ Dikey ve yatay montaj 		

_ Dikey ve yatay montaj 		
imkanı

imkanı
_ 1 m fişli enerji kablosu

_ Tavana monte 		
edilebilme imkanı
_1 m fişli enerji kablosu

Dokunmatik
ekranlı Vitoplanar
dahili on off
termostat
(kablolu çözüm)
_ Vitoplanar kablosuz oda

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

_ Vitoplanar kablosuz oda
termostatı

termostatı
_Vitoplanar radyo alıcısı

_ Vitoplanar radyo alıcısı

_Dokunmatik ekranlı

_ Dokunmatik ekranlı

Vitoplanar dahili on/off 		

Vitoplanar dahili on/off 		

termostat

termostat

_Vitoplanar sıva altı radyo

_ Vitoplanar sıva altı radyo
alıcısı

alıcısı
_Vitoplanar priz tipi radyo
alıcısı
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için uygun
_ Modernizazyon ve yeni
bina uygulamaları için 		
uygun
uyumlu

aksesuarl ar

Vitoplanar priz
tipi radyo alıcısı
Elektrik enerjisi
bağlantısı priz
üzerinden
yapıldığında
kullanılan radyo
alıcısı

ile enerji bağlantısı
_ Islak hacim kullanımı 		

_ Birçok zemin tipi ile 		

İsteğe bağlı

Sıva altı
Vitoplanar radyo
alıcısı
Vitoplanar ile
kablosuz oda
termostatı
haberleşmesi için
kullanılır.

_ Tek bir kablo (iki damarlı)

_ Vitoplanar priz tipi radyo
alıcısı

Yetkili satış firmanız:

_ Vitoplanar dokunmatik
ekranlı dahili on off
termostat (kablolu)

