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ONIRIS
RADIATOR

2000 W
1500 W

1000 W

Komfort na życzenie.
Niezwykła spójność wszystkich kryteriów 
komfortu, zapewniających dobry klimat.

• niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,

• cienkowarstwowa folia grzewcza umieszczona na płycie czołowej grzejnika,

• system STI gwarantujący dużą inercję cieplną urządzenia,

• system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu,

• funkcja WIETRZENIE – czasowe obniżenie temperatury w pomieszczeniu,

• system SWEET Control – sensor światła i ruchu
wykrywający obecność osób i zwierząt w danym pomieszczeniu,

• cyfrowy termostat temperatury z wyświetlaczem LCD:
– 3 zakresy temperatur pracy: 

KOMFORT 12,5-28°C, 
ANTYZAMARZANIE 7°C, 
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-12°C), 

– 3 programy fabryczne z możliwością korekcji nastawy,
– kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
– amplituda <0,1°C,
– tolerancja <1,5°C,
– blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,

• obudowa – aluminium (8111 H 12),

• stelaż naścienny (stal galwanizowana),

• kolor antrcyt (RAL 7016, lakier epoxy-polyester),

• zasilanie ~230 V/50 Hz.

termostat
temperatury

cienkowarstwowa 
folia grzewcza

aluminiowy 
element grzewczy

wylot
powietrza

bezpiecznik termiczny

obudowa  
zewnętrzna czujnik światła

oraz ruchu

sonda pomiaru 
temperatury

szczegółowy opis znajduje się na str. 119
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charakterystyka techniczna

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

grzejnika
(W)

wymiary 
L x H x E 

(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

waga 
(kg)

długość
przewodu 

(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto 
(zł)

cena brutto 
(zł) referencja

HORIZONTAL

1000 761 x  615 x 110 531 345 - 13 500 3 x 1,5 1 887 2 321 506 268

1500 1058 x 615 x 110 827 345 - 18 500 3 x 1,5 2 244 2 760 506 468

2000 1205 x 615 x 110 975 345 - 20,4 500 3 x 1,5 2 499 3 074 506 568

opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł) referencja

centralka COZYTOUCH* 464 571 500 090

sterownik COZYTOUCH PASS* 153 188 602 251

Grzejnik włącza się  
przed Twoim  
powrotem do domu, 
tak aby zapewnić 
Ci komfortową 
temperaturę, 
gdy wrócisz.

PRZYKŁAD

JEDEN  
PROSTY GEST

I TWÓJ GRZEJNIK
WSZYSTKO  
ZROBI SAM

ZDALNA KONTROLA  
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

MOBILNEJ

sterownik  
COZYTOUCH Pass

centralka  
COZYTOUCH 45%*

oszczędź

energii

* możliwość oszczędności
energii dzięki zastosowaniu
systemu sterowania
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