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TATOU BAINS
PROMIENNIK PODCZERWIENI

Ciepło, które promieniuje… 

Jego ciepło dociera wszędzie. Bardzo skuteczny 
dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła. 
Dba o czyste powietrze w ogrzewanym pomieszczeniu.

szczegółowy opis znajduje się na str. 119
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• niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
• system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu,
• cyfrowy termostat temperatury: 
– funkcja WIETRZENIE umożliwia  
 czasowe obniżenie temperatury w pomieszczeniu, 
– funkcja EQUILIBRE umożliwiająca natychmiastowe przejście z temperatury KOMFORT do EKO,  
– 3 zakresy temperatur pracy: 
 KOMFORT 10-28°C,  
 ANTYZAMARZANIE 7°C, 
 EKO (temp. KOMFORT pomniejszona o 1-4°C), 
– 3 programy fabryczne na każdy dzień tygodnia, 
– sygnalizator zużycia energii, 
– sensor otwarcia okna, 
– wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, 
– amplituda <0,1°C, 
– tolerancja <1,5°C, 
– kompatybilny z systemem sterowania PASS Program, 
– blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
• 2 uchwyty umożliwiające suszenie  
 ręczników (do montażu),
• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
• stelaż naścienny (stal galwanizowana),
• obudowa – stal wysokogatunkowa  
 (DC 04 + ZE 25/25),
• kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
• czołowy wylot powietrza.

1000 W 1500 W

schemat montażu

dostępne modele

wyjście  
przewodu  
elektrycznego

• 3 programy fabryczne na każdy  
dzień tygodnia,

• sygnalizator zużycia energii,
• sensor otwarcia okna,
• blokada rodzicielska

ramię do suszenia  
np. ręczników

kierunkowy  
wylot powietrza

ażurowa  
obudowa

element grzewczy 
z dyfuzorem 
aluminiowymsonda pomiaru 

temperatury

deflektor  
termiczny

termostat 
temperatury

bezpiecznik 
termiczny

500
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230
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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

45%*
oszczędź

energii

* możliwa oszczędność energii
dzięki zastosowaniu systemu
sterowania

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12

Możliwość zdalnego sterowania 
przy pomocy aplikacji mobilnej

model
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) referencja

TATOU 
BAINS

1000 470 x 775 x 95 532 451 7,2 1000 3 x 1,5 816 1 004 516 510

1500 470 x 995 x 95 828 673 9,3 1000 3 x 1,5 867 1 066 516 515

charakterystyka techniczna

opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł) referencja

centralka COZYTOUCH* 464 571 500 090

sterownik COZYTOUCH PASS* 153 188 602 251
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