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Nowoczesny design, innowacyjne technologie zastosowane
w naszym grzejniku pozwolą Ci wypełnij pomieszczenie
komfortem dokładnie takim, jaki lubisz.
KOMFORT
•	3 modele do wyboru : LISTWA, CLASSIC, WYSOKI
•	Funkcja LIGHT (światło) z 3 trybami pracy (INTENSYWNY, DYSKRETY, DETEKCJA),
którymi można cieszyć się przez cały rok, nawet gdy produkt jest wyłączony
•	Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
•	Możliwość parowania (łączenia) grzejników w grupy lub strefy grzewcze
•	Funkcja AUTO zapamiętująca rytm życia domowników i dostosowująca się
do potrzeb domu
•	System ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu
•	System detekcji otwartych okien
•	ABSENCE – program planowania nieobecności użytkowników
•	Intuicyjny i prosty w obsłudze sterownik urządzenia

EKONOMIA
•	Mikroprocesor kontroli zużycia energii pozwalający oszczędź do 45% w kali roku
•	Podstawowy element grzewczy wykonany z żeliwa
•	Dodatkowy element grzewczy wykonany z cienkowarstwowej folii grzewczej
umieszczonej na płycie czołowej grzejnika
•	System STI gwarantujący dużą inercję cieplną urządzenia
•	Możliwość montażu grzejnika w rogu pomieszczenia (dot. modelu Vertical)
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Otoczy Cię światłem
WARTO WIEDZIEĆ

STEROWANIE

DOSTĘPNE MODELE

Cyfrowy termostat temperatury:
•	3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT
pomniejszona o 1-4°C)
•	Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C
•	4 tryby pracy: AUTO, BASIC, PROGRAM, OFF
•	Możliwość tworzenia programu dla danego dnia
tygodnia
•	Wbudowany kalendarz i zegar

model HORIZONTAL

INFO

model VERTICAL

•	Obudowa – stal wysokogatunkowa
•	Wbudowany bezpiecznik termiczny załączany
automatycznie
•	Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
•	Kolor szary (RAL 7016) dostępny
na indywidualne zamówienie
•	Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
•	Zasilanie ~230 V/50 Hz

termostat
temperatury

model PLINTHE

bezpiecznik
termiczny

AKCESORIA
element
grzewczy

obudowa
zewnętrzna

sonda pomiaru
temperatury
GWARANCJA

AUTORYZOWANY

2LATA

SERWIS

opcja

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencja

centralka
Cozytouch#

557

685

001 231

OSZCZĘDŹ

45%

ENERGII*

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
moc
grzejnika
(W)

wymiary
SxWxG
(mm)

1000

670 x 565 x 110

19

1500

930 x 565 x 110

23

2000

1190 x 565 x 110

DIVALI
VERTICAL

1000
1500

DIVALI
PLINTHE

model

DIVALI
HORIZONTAL

długość
waga
przewodu
(kg)
(mm)

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencja

500

1 300

1 599

507 609

500

1 400

1 722

507 613

30

500

1 500

1 845

507 614

430 x 1520 x 137

27

500

1 600

1 968

507 616

430 x 1520 x 137

32

500

1 650

2 030

507 617

1000

1030 x 300 x 110

16

500

1 550

1 907

507 621

1500

1320 x 300 x 110

23

500

1 650

2 030

807 622

* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania
#
pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 5-11
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COZYTOUCH

Mam możliwość wyboru
opcji komfortu termicznego
gdziekolwiek jestem
i kiedykolwiek chcę.

Z łatwością
zarządzam opcjami
ogrzewania w czasie
mojej nieobecności.

Mogę wyświetlić
zużycie energii
i kwotę zaoszczędzoną
na ogrzewaniu.

model PLINTHE
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