grelnik brisač
za vsak prostor

2019

Poveži
naju!
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Grelnik brisač doda dotik
elegance vašemu
vsakdanjemu življenju
Sedite in se navdihnite z našo široko paleto grelnikov za
brisače. Grelnik za brisače vam pomaga, da v vsakdanjem
življenju dodate dotik elegance in je kot nalašč za vašo
kopalnico, kuhinjo ali celo vaš hodnik.
Odkrijte kaj je novega! Momento II™ je naš posodobljen in
unikaten časovnik, ki vam omogoča, da s pomočjo aplikacije
Pax Wireless upravljate svoje grelnike brisač. Nova zanimiva
ponudba je, da lahko naročite veliko izdelkov iz naše palete v
svoji NCS barvni shemi in si tako ustvarite svoj unikaten stil
notranje opreme.
Širok nabor izdelkov stalno posodabljamo z inovativnimi
produkti in pametnih rešitvah.
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Kombinirani grelniki

za električno, centralno ali kombinirano ogrevanje

Električni element s časovnikom Momento II ™ in radiatorski ventil se prodaja ločeno.

14 Viola
Novo!

20 Lyra

16 Mandolin

18 Gamba
Novo!

Novo!

21 Nice

24 Climb

Novo!

22 Tamburin

Novo!

19 Saz

Novo!

23 Cello
Novo!

Opcije
in pripomočki

25 Positiv
Novo!

06 Momento II™

Edinstven časovnik z nadzorom
preko aplikacije.

Novo!

10 Norte kopalniški ventilator
11 Izberite svojo barvo
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grelnika brisač

48 Električni element 		

Radiatorski ventil

Novo!

Cadfocus form & design

26

Električni
grelnik brisač

Priklop na 230 V AC
28 Limbo s časovnikom Momento II™

32 Jazz-i s časovnikom Momento II™

34 Blues-i s časovnikom Momento II™

36 Samba opcijsko s časovnikom
Novo
časovnik!

opcijsko z LED osvetlitev

36 Salsa opcijsko s časovnikom

1

Novo
časovnik!

New!

30 Velvet on/off,

Pax_Miljö_Skärgård.psd

Bildmaterial avsett för kommunikation mellan Cadfocus form & design AB och uppdragsgivare. Får ej delas eller vidarebefordras till tredje part.

36 Tango opcijsko s časovnikom

38 Mambo on/off

Novo
časovnik!

39 Practic opcijsko s časovnikom
Momento II™

44 TR-i s časovnikom Momento II™

40 Flex I opcijsko s časovnikom 		
Momento II™

46 TR serija on/off

42 Flex U opcijsko s časovnikom 		
Momento II™

Legenda simbolov
Kombiniran grelnik
Električni grelnik brisač
Grelnik za centralno kurjavo
Momento II™
Nerjavno jeklo
Izbira lastne NCS barve
180°

Opomba za vse grelnike:
Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za brisače.
Pax ne prevzema odgovornosti za luknje, ki so bile izvrtane brez upoštevanja navodil za montažo.

Zložljiv za 180°

5

Nov unikaten časovnik z
ekskluzivnimi lastnostmi

Moment II

™
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Momento II™

– edinstven časovnik z upravljanjem
preko aplikacije
S sistemom Pax Momento II ™, lahko vaš grelec za brisače deluje samo takrat, ko
ga potrebujete. Račun za elektriko enostavno znižate, ne da bi pri tem ogrozili
vsakodnevno razkošje. Momento II ™ je opremljen s številnimi pametnimi
funkcijami, ki vam omogočajo varčevanje z energijo, izboljšanje notranje klime
in poenostavitev vsakdanjega življenja.
Kako Momento II™ deluje

Momento II ™ vam daje popoln nadzor nad tem, kdaj želite, da je vaš grelnik
za brisače vklopljen. S pomočjo vgrajenega gumba ali s pomočjo aplikacije Pax
Wireless lahko konfigurirate več različnih časovnikov neposredno na grelecu.
Z aplikacijo lahko nastavite tudi več različnih ravni moči. To vam omogoča, da
optimizirate uporabo, saj deluje le po potrebi. Če imate ventilator za kopalnico Pax
Norte v isti kopalnici kot grelnik za brisače, jih lahko med seboj seznanite tako,
da se grelec za brisače samodejno vklopi, ko senzor vlage na ventilatorju zazna
povečano stopnjo vlažnosti. Na primer, ko se začnete tuširati.

Lučka je ugasnjena, ko je
grelnik brisač izklopljen.

Rdeča lučka pomeni,
da grelnik brisač deluje.

Pri seznanjanju z mobilnim telefonom
prek povezave Bluetooth sveti modra
lučka.

Aplikacijo Pax Wireless lahko prenesete iz App Store ali Google Play.
Za več informacij o Momento II ™ obiščite www.re-mi.si

WallFix™
– ohišje s priklopnim konektorjem
Vsi Pax grelniki brisač s časovnikom Momento II™ so
opremljeni z WallFix™. To je ohišje s priklopnim konektorjem, ki se ga loči od grelne enote. Omogoča nam, da
imamo veliko prostora za ožičenje in seveda enostavno
namestitev grelnika brisač na končno mesto.
1. Privijačite ohišje s priklopnim konektorjem na steno.
2. Priključite žice.
3. Nataknite na ohišje s priklopni konektorjem grelnik za
brisače in nato namestite še druge stenske nosilce.
Narejeno!
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Novo! Limited Edition
- unikatno izdelana serija za
ob 20. obletnici

Ob 20 letnemu jubileju (1998–2018) je Pax razvil in proizvedel
visokokakovostne grelnike brisač. Naredili smo edinstveno
serijo Limited Edition. V ta namen smo izbrali naše najbolj
prodajane modele Flex U in Flex I, ter vključili naš popolnoma
nov grelnik brisač Limbo.
Vsi trije modeli bodo na voljo v posebej pobarvanih bakrenih,
zlatih in mat črnih izvedbah (kljuke Limbo bodo v različici
Chrome). Serija Limited Edition bo seveda opremljena
z najnovejšim časovnikom Momentom II, z možnostjo
združevanja z ventilatorjem za kopalnico Pax Norte.
Z našo serijo Limited Edition vključno
s časovnikom Momento II želimo
pokazati, da smo inovativni
in da lahko tehnologija deluje v
harmoniji z barvo in obliko.

Za več informacij kontaktirajte
vašega lokalnega prodajalca.
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Limited Edition bo na voljo
v letu 2018.

LL L

ZGORAJ LEVO

LL

Flex U v topli bakreni
barvi, 3 členi in časovnik Momento II. Na
voljo od 2-5 členov in
širine 655mm.
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SPODAJ LEVO

Flex I v mehko zlati, 4
členi in časovnik
Momento II. Na voljo
od 2-6 členov.
DESNA STRAN

Nov Limbo v gladki
mat črni barvi in
kromiranimi kljuki.
SPODAJ V SREDINI

nov Momento II
v mat črni barvi.
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Pax Norte
– inovacija v vsaki podrobnosti

Pax Norte® je večnamenski ventilator za
kopalnico, ki je pripravljen za uporabo
takoj po priključitvi na električno
omrežje. V standardni konfiguraciji, se
Norte popolnoma avtomatsko odzove
na vlago in svetlobo na treh stopnjah
hitrosti.
Če želite več funkcij in večjo prilagoditev
ventilatorja, lahko prenesete Pax-ovo
pametno aplikacijo Pax Wireless. Z
aplikacijo lahko konfigurirate tudi
prenos toplote, funkcije koledarja, način
povečanja pretoka, konstanten pretok in
funkcije prezračevanja.
V aplikaciji lahko ventilator združite
z vsemi našimi grelniki brisač,
opremljenimi s Paxovim časovnikom
Momento II ™ tako, da lahko Norte
samodejno vklopi grelnik brisač, ko se
vlažnost v prostoru poveča.

Popolnoma avtomatski ventilator
z aplikacijskim nadzorom.
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Novo! Sedaj je na voljo vaš
grelnik za brisače v NCS
barvi po vaši izbiri

Skoraj celotno paleto grelnikov za
brisače Pax lahko sedaj naročite v
barvi, ki vam ustreza. To vam omogoča
da v kopalnico, hodnik, spalnico ali
kuhinjo namestite grelnik brisač, ki se
popolnoma ujema vašemu domu.

Uporabljamo barvni sistem NCS
in vam lahko ponudimo najbolj
priljubljene barve NCS kot prašno
lakiranje. Za več informacij si oglejte
našo spletno stran, pax.se
Upoštevajte, da so nosilci in električni
elementi vedno kromirani.

Bodite pozorni na
ta simbol. Pomeni,
da lahko grelnike
brisače naročite v
NCS barvi po vaši
izbiri.

TR-i v turkizni NCS
barvi 4020-B30.

Mandolin v polnočno modri
NCS barvi 7502-B.
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Kombinirani
grelniki

– za električno gretje,
vodno gretje ali kombinirano
Kombinirani grelniki Pax so napolnjeni z
vodo pri montaži in se ogrevajo z električnim
elementom Pax z edinstvenim časovnikom
Momento II ™ in / ali s priključitvijo na
vaš obstoječi zaprti ogrevalni sistem preko
radiatorskega ventila.
Kombinirani grelniki Pax so testirani s
tlakom do 10 bar. Naši modeli so zasnovani
in izdelani za vgradnjo v zaprt ogrevalni
sistem. Ne uporabljajte naših kombiniranih
grelnikov v pipah za toplo vodo.
Če namestite električni element in
radiatorski ventil, lahko grelnike brisač
uporabljate tudi, ko je zaprt ogrevalni sistem
izklopljen. Tako se izognete kondenzu in
vlažnosti tudi v toplih poletnih dneh.
Kot novost v letošnjem letu je, da lahko vse
kombinirane grelnike naročite v NCS barvi
po vaši izbiri. Več na strani 11.
Električni element s časovnikom
Momento II ™ in radiatorski ventil se
prodaja ločeno.
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Viola

– grelnik brisač, ki
poudari lepoto vaše kopalnice

Viola grelnik, je kot nalašč za kopalnice, ki
potrebujejo grelnik za brisače, ki izgleda res dobro.
Sestavljen je iz kvadratne stranske cevi in okrogle
horizontalne cevi iz poliranega nerjavečega jekla.

Viola 500x1200-6x3

1200

Kombiniran grelnik
Tip gretja
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
550 mm
Višina
1200 mm
Površina
Gladka
Materijal
Nerjaveče jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo
Priloženo
Viseči elementi, vijaki,
vtiči, slepi čepi in prezračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 175 W.
pol-inčni navoj
in/ali
• Radiatorski ventil

500
550

Pripomočki
8340-5
Kabel in vtič za priključitev na
omrežno vtičnico.

160

550 × 1200 mm

14

Navedene dimenzije se
lahko razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v steno,
ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika
za brisače.

Št. artikla
24-4307

Model

Materijal

Viola 550×1200

Nerjavno jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč *
175 W

Širina, mm
550

Višina, mm
1200

* Nanaša se na napajanje z električnim elementom, glejte stran 48
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Št. artikla

Model

Materijal

24-4206

Mandolin 3, 250×1400

Nerjaveče jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč *
175 W

Širina, mm
250

Višina, mm
1400

24-4207

Mandolin 4, 350×1400

Nerjaveče jeklo

10 bar

225 W

350

1400

* Nanaša se na napajanje z električnim elementom, glejte stran 48
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Mandolin

– izgleda odlično v kuhinji,
hodniku, kopalnici in
spalnici
Mandolin je ekskluzivni grelec za brisače
s pravokotnimi palicami. Vsaka palica je
opremljena s kljuko za obešanje kuhinjske
krpe, kopalnega plašča ali brisače.
Mandolin odlično deluje tudi kot privlačen in
nenavaden radiator in se lepo ujema z okolico
v vsakem prostoru. Če se odločite, da ga boste
imeli v kuhinji, vam bo poleg razkošnega
občutka služil kot odličen sušilnik in
odlagalnik kuhinjskih krp..

Kombiniran grelnik
Tp grelnika
Napolnjen z vodo.
ogrevanje z Pax grelnim elementom in/ali z obstoječim zaprtim
centralnim ogrevanjem.
Širina
250 or 350 mm
Višina
1400 mm
Površina
Visoki sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Priključni
točki
Spodaj desno / levo.
Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil

Mandolin 200x1400

Mandolin 300x1400

250 × 1400 mm

350 × 1400 mm

1400

Pripomočki
8340-5
Kabel in vtikač za priključitev v
vtičnico.

1400

Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax grelni element s časovnikom Momento II™.
moči 175–225 W, odvisno od velikosti
½ ‘’ priključek
in/ali
• Radiatorski ventil

notepad

100

200

300

250

350

100
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Gamba

– stilsko oblikovan z
ravnimi cevmi
Gamba ima lepo obliko z ravnimi
okroglimi cevmi, ki segajo vstran.
Gamba se lahko namesti tako v
desno kot v levo stran, odvisno od
vaše želje.

Gamba 600x900

Kombiniran grelnik

Širina
Višina
Površina
Materijal
Priključna
točka

Napolnjen z vodo
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
600 mm
900 mm
Visoki sijaj
Nerjavno jeklo

900

Tip gretja

Spodaj na odprti cevi, desno/levo.

Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 150 W power.
½ ‘’ priključek
in/ali
• Radiatorski ventil
Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.

160
600

120

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili
dimenzije vašega grelnika za brisače.

600 × 900 mm

Št. artikla

Model

Materijal

24-5102

Gamba 600×900

Nerjavno jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč *
150 W

Širina, mm
600

Višina, mm
900

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Saz

– edinstvena oblika z
zdravim občutkom
Saz je povsem edinstveno oblikovan.
Kombinacija z občutkom oblikovano
okroglino in s čistimi linijami pomeni,
da bo Saz grelnik povečal eleganco
vaše kopalnice.

Saz 340x1500

1500

Kombiniran grelnik
Tip gretja
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
370 mm
Višina
1500 mm
Površina
Visoki sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo.
Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrbno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element s Momento II™
časovnikom.
Moč 100 W. ½ ‘’ priključek in / ali
• Radiatorski ventil
Pripomočki

8340-5 Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico..
340

Navedene dimenzije se
lahko razlikujejo. Nikoli ne
vrtajte lukenj v steno, ne da
bi prej preverili dimenzije
vašega grelnika za brisače.

372

100

372 × 1500 mm

Št. artikla

Model

Materijal

24-4401

Saz 370x1500

Nerjavno jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč *
100 W

Širina, mm
370

Višina, mm
1500

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Lyra

– praktična in stilna
Izdelana in nerjavnih kvadratnih cevi.
Lyra im nezgrešljiv in moderen izgled s
priročnim razmikom.

Kombiniran grelnik
Tip gretja

Širina
Višina
Površina
Materijal
Priklopna
točka

Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni
element in/ali obstoječ zaprt
centralni sistem.
500
800 or 1200 mm
Visoki sijaj
Nerjavno jeklo
Spodaj, desno/levo.

Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek, slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 75–125 W, odvisno od velikosti.
½ ‘’ priključek
in/ali
• Radiatorski ventil
Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.

Lyra 470x1200

1200

800

Lyra 470x800

470
502

100

470

500 × 800 mm

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili
dimenzije vašega grelnika za brisače.

502

100

Delovni tlak

500 × 1200mm

Št. artikla

Model

Materijal

24-4008

Lyra 500×800

Nerjavno jeklo

10 bar

Izhodna moč*
75 W

Širna, mm
500

Višina, mm
800

24-4009

Lyra 500×1200

Nerjavno jeklo

10 bar

125 W

500

1200

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Nice

– lahek grelnik v obliki
lestve z okroglimi cevmi

Kombiniran grelnik
Tp gretja
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
500 mm
Višina
1000 mm
Površina
Krom
Materijal
Jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo.

Nice je klasični model. Njegova lahkotnost je zahvaljujoč
njegovi enostavni in stilni obliki. Lepo se prilega tako
v počitniških hišicah, kot tudi v kopalnicah v mestnih
stavbah.

Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 150 W. ½ ‘’ priključek in/ali
• Radiatorski ventil
Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.

500 × 1000 mm

74

500
374

63

Jeklo, kromirano

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč*
150 W

74

30

Width, mm
500

500
374

1110

63

Height, mm
1000

21
0

0500/1000/RRC Nice 500×1000

Materijal

0

Model

20

Št. artikla

522

112

60

Navedene
dimenzije se lahko
razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v
steno, ne da bi prej
preverili dimenzije
vašega grelnika za
brisače..

114

880

1000

20

60

30

Tamburin
– dovolj prostora za vse
brisače vaše družine

Tamburin ima okrogle cevi za mehak izgled.
Dobro uravnan prostor med ravnimi cevmi
zagotavlja prostor za več brisač.

Tamburin 470x1200

1200

Kombiniran grelnik
Tip gretja
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
500 mm
Višina
800 or 1200 mm
Površina
Visoki sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo.
Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 75–125 W, odvisno od velikosti.
½ ‘’ priključek in/ali
• Radiatorski ventil

470
502

100

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo.
Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi
prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače.

500 × 1200 mm

Tamburin 470x800

800

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.

470
502

100

500 × 800 mm
Št. artikla

Model

Materijal

24-4018

Tamburin 500×800

Nerjavno jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč*
75 W

Širina, mm
500

Višina, mm
800

24-4019

Tamburin 500×1200

Nerjavno jeklo

10 bar

125 W

500

1200

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Cello

– elegantni grelnik z
rahlo izbočenmi cevmi

Cello ima okrogle, rahlo izbočene cevi v
premišljenih razmakih za izredno veliko moč
sušenja.

Kombiniran grelnik
Tip gretja
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
530 mm
Višina
700 or 1000 mm
Površina
Sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo.

1000

Cello 500x1000

Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 75–125 W, odvisno od velikosti.
½ ‘’ priključek in/ali
• Radiatorski ventil

500
532

150

Cello 500x700

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.

530 × 1000 mm

700

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo.
Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi
prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače.

500
532

150

530 × 700 mm

Št. artikla

Model

Materijal

24-4700

Cello 530×700

Nerjavno jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč*
75 W

Širina, mm
530

Višina, mm
700

24-4701

Cello 530×1000

Nerjavno jeklo

10 bar

125 W

530

1000

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Climb

– klasični model v
obliki lestve

Climb je kombiniran grelnik v klasični
obliki lestve z mnogimi rahlo izbočenimi
okroglimi cevmi. Standardno je kromiran
ali bel.

Kombiniran grelnik
Tip greta
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
500 mm
Višina
1000 or 1400 mm
Površina
Kromiran ali belo lakiran
Materijal
Jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo
Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.
Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™ časovnikom.
Moč 175–250 W, odvisno od velikosti.
½ ‘’ priključek
in/ali
• Radiatorski ventil

500

500

110

1400

1000

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.

130

380

110

515

130

380

Navedene dimenzije
515 se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj
v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače..

500 × 1400 mm

500 × 1000 mm

Št. artikla

Model

Materijal

24-5206

Climb 500×1000, krom

Jeklo, krom

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč*
175 W

Širina, mm
500

Višina, mm
1000

24-5202

Climb 500×1000, bel

Jeklo, krom

10 bar

175 W

500

1000

24-5204

Climb 500×1400, krom

Jeklo, krom

10 bar

250 W

500

1400

24-5200

Climb 500×1400, bel

Jeklo, krom

10 bar

250 W

500

1400

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Positiv
– okrogle cevi s
premišljenim
razmakom

Positiv ima okrogle in ravne cevi v
pametnih odsekih za izjemno visoko moč
sušenja.

Kombiniran grelnik
Tip gretja
Napolnjen z vodo.
Ogreva ga Pax električni element
in/ali obstoječ zaprt centralni
sistem.
Širina
530 mm
Višina
700 or 1000 mm
Površina
Sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Priključna
točka
Spodaj, desno/levo.
Dobava
Nenapolnjen, pritrdilne obese, vijaki, priključek,
slepi priključek in odzračevalni ventil.

Positiv 500x700

Potrebno tudi (glej stran 48)
• Pax električni element z Momento II™
časovnikom.
Moč 75–125 W, Odvisno od velikosti.
½ ‘’ priključek
in/ali
• Radiatorski ventil
700

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.

500
532

Positiv 500x1000

1000

100

Navedene
dimenzije se lahko
razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v
steno, ne da bi prej
preverili dimenzije
vašega grelnika za
brisače.

500
532

530 × 700 mm

100

530 × 1000 mm

Št. artikla

Model

Materijal

24-4600

Positiv 530×700

Nerjavno jeklo

Delovni tlak
10 bar

Izhodna moč *
75 W

Širina, mm
530

Višina, mm
700

24-4601

Positiv 530×1000

Nerjavno jeklo

10 bar

125 W

530

1000

* Glede na moč, določeno z električnim elementom, gl.str. 48
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Električni
grelnik
brisač
Električne grelnike brisač segreva
energetsko visoko učinkovit, dvojno
izoliran grelni kabel. Mnogo naših
grelnikov ima časovnik Momento
II™ z unikatno spominsko funkcijo,
ki zagotavlja do 75 % prihranek na
energiji brez izgube ugodja. Več o
Momento II™ preberite na straneh
6-7. Vsi električni grelniki so
označeni s »S« in so razreda IP44.
Veliko naših električnih grelnikov
lahko naročite po vaši izbiri v NCS
barvah. Poglejte barvi simbol poleg
vsakega grelnika in preberite več na
strani 11.

26

27

Limbo

Novo!

– lahek in
kompakten

Limbo je električni grelnik brisač. Mere
grelnika so 5 x 140 cm, kar omogoča
njegovo lahko namestitev. Izbirate lahko
med belo/krom in čisto krom izvedbo.

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
24 W
Širina
50 mm
Višina
1400 mm
Površina
Materijal
Glavni
priključek

Krom ali bela/krom
Jeklo
Spodaj. Skrit, trajni priključek.

Različica
Z Momento II™ časovnikom.

1402

Pripomočki
8340-5
kabel z vtikačem primeren
Limbo Priključni
112x1402
za priklop v vtičnico.

Navedene dimenzije se
lahko razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v steno,
ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika
za brisače..

112

Št. artikla

Model

3550-1

Limbo, krom, Momento II™

Kromirano jeklo

Materijal

Izhodna moč
24 W

Širina, mm
50

1400

3550-2

Limbo, bela/krom, Momento II™

Kromirano jeklo

24 W

50

1400

230 V 50 Hz, razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)
28

Višina, mm

IP44
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Velvet

– edinstveno oblikovan
grelnik, z možnostjo
LED osvetlitve
Velvet je oblikovan grelnik brisač z rahlo
izbočenim aluminijastim profilom.
Velvet je lahko opremljen z diskretno
LED osvetlitvijo, kar poudarja njegovo
edinstveno obliko. Ponoči se pretvori v
praktično nočno razsvetlavo.

81,5

1430

210
24

110

50

1302

Opcije
LED osvetlitev.

110

50

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili
dimenzije vašega grelnika za brisače.

30

210
24

Aluminij
Komplet z nameščenim kablom
z vtikačem ali brez vtikača za
grelnike z LED osvetlitvijo.

1030

Materijal
Dobava

902

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
85–115 W
Širina
210 mm
Višina
1030 or 1430 mm
Površina
Srebrna, barva šampanjca, črna
ali sijaj bela.

81,5

Valve je v 4 standardnih barvah: srebrna,
šampanjska, črna in sijajno bela.

Št. artikla

Model

Širina, mm

Višina, mm

22-3501

Velvet 1030 srebrna

Kabel/vtikač
Kabel

Materijal
Aluminij

85 W

Moč

210

1030

22-3502

Velvet 1030 srebrna, LED trak

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3503

Velvet 1030 črna

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3504

Velvet 1030 črna, LED trak

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3505

Velvet 1030 barva šampanjca

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3506

Velvet 1030 barva šampanjca, LED trak

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3529

Velvet 1030 sijaj bela

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3528

Velvet 1030 sijaj bela, LED trak

Kabel

Aluminij

85 W

210

1030

22-3507

Velvet 1430 srebrna

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3508

Velvet 1430 srebrna, LED trak

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3509

Velvet 1430 črna

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3510

Velvet 1430 črna, LED trak

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3511

Velvet 1430 barva šampanjca

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3512

Velvet 1430 barva šampanjca, LED trak

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3530

Velvet 1430 sijaj bela

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

22-3527

Velvet 1430 sijaj bela, LED trak

Kabel

Aluminij

115 W

210

1430

230 V AC 50 Hz, Razred I (potrebna ozemljitev).

IP44
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Jazz-i

– stilna oblika z
okroglimi ravnimi
cevmi
Prilagodljiv model – izbira med dvemi
širinami in tremi različnimi višinami.
Možna montaža na steno z Momento II™ na
spodnjem levem ali desnem vogalu.
550 × 710 mm

700 × 710 mm

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Moč
Širina
Višina
Površina
Materijal
Glavni
priključek

Električni grelni kabel.
40–110 W
550 or 700 mm
Jazz-i 4 prečke
710 mm
Jazz-i 6 prečk
1030 mm
Jazz-i 8 prečk
1350 mm
Krom
Jeklo
Skrit, trajni priključek.
Spodaj desno ali levo.

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.
550 × 1030 mm

550 × 1350 mm

550

550

112

700

1238

55

34

34

625

55

55
475
34

34

625

55

55
475

112

1030

917
1350

1238
475

700

112

710

112

34

1030

917

34

55

32

700

112

597

112

710

597

550

700 × 1350 mm

1350

Navedene dimenzije se lahko
razlikujejo. Nikoli ne vrtajte
lukenj v steno, ne da bi prej
preverili dimenzije vašega
grelnika za brisače.

700 × 1030 mm

625

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)
Moč

Širina, mm

IP44

Št. artikla

Model

Kabel/vtikač

Materijal

3523-1

Jazz-i ozek 4 prečke, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

40 W

550

Višina, mm
710

3523-2

Jazz-i ozek 6 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

65 W

550

1030

3523-3

Jazz-i ozek 8 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

85 W

550

1350

3524-1

Jazz-i širok 4 prečke, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

55 W

700

710

3524-2

Jazz-i širok 6 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

85 W

700

1030

3524-3

Jazz-i širok 8 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

110 W

700

1350

33

Blues-i

– mehke linije z okroglimi,
izbočenimi cevmi

Za Blues-i so značilne okrogle cevi, mehko ukrivljene
navzven.

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
40–110 W
Širina
550 or 700 mm
Višina
Blues-i 4 prečka
710 mm
Blues-i 6 prečk
1030 mm
Blues-i 8 prečk
1350 mm
Površina
Krom
Materijal
Jeklo
Glavni
priključek
Skrit, trajni priključek..
Spodaj desno.

Izbira med dvema širinoma in tremi različnimi
višinami.

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.

Blues-i dobavljamo skupaj z glavnim priključkom in
Momento II™ , nameščenim na spodnji desni strani.

550 × 710 mm

700

34

34

132

710

597

118

710

597

550

700 × 710 mm

55

55

625

475

700

132

1030

917

118

1030

917

550

55

55
475

625

1350

1238

132

34

34

700

118

1350

1238

550

55

55
475

625

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili
dimenzije vašega grelnika za brisače.
34

700 × 1030 mm

34

34

550 × 1030 mm

550 × 1350 mm

700 × 1350 mm

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)

Moč

Širina, mm

IP44

Št. artikla

Model

Kabel/vtikač

Materijal

3523-4

Blues-i ozek 4 prečke, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

40 W

550

Višina, mm
710

3523-5

Blues-i ozek 6 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

65 W

550

1030

3523-6

Blues-i ozek 8 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

85 W

550

1350

3524-4

Blues-i širok 4 prečke, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

55 W

700

710

3524-5

Blues-i širok 6 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

85 W

700

1030

3524-6

Blues-i širok 8 prečk, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

110 W

700

1350

35

Salsa

– moderna oblika, klasični izgled
Model lestve z okroglimi, rahlo zakrivljenimi cevmi.
Salsa je izdelana iz nerjavnega jekla, ki naredi ta grelnik veličasten s funkcionalno
klasiko v moderni preobleki.

Salsa med och utan Timer 540x700
(Vy bakifrån)

Pripomočki
8340-3
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.

65 and 535 with timer

100 and 500 without timer

573 +/-1 with timer
538 +/-1 without timer

100

120 50

100

508

120

700

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
55 W
Širina
540 mm
Višina
700 mm
Površina
Polirani sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Glavni
priključek
Skrit, trajni priključek.
Spodaj desno.

540

70

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo.
Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi
prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače.

540 × 700 mm

Samba

– mehka, visoko kvalitetna obilika
med och utan Timer 450x700
Grelnik brisač z brezčasnim videzom. Rahlo upognjene cevi dajejoSamba
mehak
in udoben
občutek. Nerjavno jeklo zagotavlja najboljšo kvaliteto in dolgo življensko dobo.
(Vy bakifrån)

Pripomočki
8340-3
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.

Tango

100 and 500 without timer

65 and 535 with timer

700

573 +/-1 with timer

538 +/-1 without timer

100

50
70

100

418

120

150

Elekrtični grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
40 W
Širina
450 mm
Višina
700 mm
Površina
Polirani sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Glavni
priključek
Skrit, trajni priključek.
Spodaj desno.

450

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo.
Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi
prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače.

450 × 700 mm

– oblika z ravnimi linijami
Brezčasna klasika z nepogrešljivim videzom z visoko kvalitetno polirano
kvadratno cevjo. Velika oddaljenost med kvadratnimi cevmi omogoča lažjo
obešanje brisač, da se prosto sušijo.

Pripomočki
8340-3
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.

36

110

85

530
700

85

120 50

515

568

Elekrtični grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
50 W
Širina
540 mm
Višina
700 mm
Površina
Polirani sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Glavni
priključek
Skrit, trajni priključek.
Spodaj desno.

70

540

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo.
Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi
prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače.

540 × 700 mm

Nove
funkcije
časovnika

Naši grelniki brisač Salsa, Samba
in Tango so zdaj na voljo z novo
funkcijo časovnika::
• Funkcija izklopa in vklopa
• Enkratni časovniki (1–12 ur)
• Ponavljajoči časovniki (1–12 ur)

Št. artikla

Model

Kabel/vtikač z
ozemljitvenim kontaktom

Materijal

3707-1

Salsa 540×700

Kot dodatek

Nerjavno jeklo

55 W

540

700

3708-1

Salsa 540×700, časovnik

Kot dodatek

Nerjavno jeklo

55 W

540

700

3707-2

Samba 450×700

Kot dodatek

Nerjavno jeklo

40 W

450

700

3708-2

Samba 450×700, časovnik

Kot dodatek

Nerjavno jeklo

40 W

450

700

3707-3

Tango 540×700

Kot dodatek

Nerjavno jeklo

50 W

540

700

3708-3

Tango 540×700, časovnik

Kot dodatek

Nerjavno jeklo

50 W

540

700

Moč

Širina, mm

230 V AC 50 Hz, Razred I (potrebna ozemljitev).

Višina, mm

IP44
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Mambo

668

380
80

418

540

80

110 50

– oblikovan s prostorom za
velike brisače

80

155

700

70

Mambo je grelnik brisač z okroglimi,
rahlo ukrivljenimi cevmi.
Mambo je izdelan iz nerjavnega jekla
v širšem formatu, da lahko hitro
posušimo tudi večje brisače

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj
v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za
brisače.

Elekrtični grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
50 W
Širina
700 mm
Višina
540 mm
Površina
Polirani sijaj
Materijal
Nerjavno jeklo
Glavni
priključek
Skrit, trajni priključek.
Spodaj desno.
Pripomočki
8340-3
Priključni kabel z vtikačem
primeren za
priklop v vtičnico.

Št. artikla
3707-4

Model
Mambo 700×540

Kabel/vtikač z
ozemljitvenim kontaktom
Kot pripomoček

Materijal
Nerjavno jeklo

700 × 540 mm

Moč
50 W

Širina, mm
700

230 V AC 50 Hz, Razred I (potrebna ozemljitev).
38

Višina, mm
540

IP44

Practic

– stalno nameščen ali
vrtljiv, praktičen in
prilagodljiv
z možnostjo Momento II™

Practic je prostoren grelnik brisač s
praktično konstrukcijo. Zahvaljujoč
njegovim izpeljanim krivuljam brisače
visijo prosto za zmanjašanje časa sušenja.
Practic podpira poseben nosilec, da se
lahko odločite za vrtenje po prostoru
(postavljen za vrtljivi način) ali pa ga po
želji namestite v stalno postavitev na zidu,
uporabljajoč poseben nosilec.

Elekrtični grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
60 W
Širina
573 mm
Višina
750 mm
Površina
Krom
Materijal
Jeklo
Glavni
priključek
Skrit, trajni priključek.
Lastnosti
Fiksni ali vrtljiv za 180 °, priloženi
dodatni stenski nosileci za fiksno
montažo na steno.
Opcija
Kot opcijsko Momento II™ časovnik.
Accessories
8340-5
Priključni kabel z vtikačem
primeren za priklop v vtičnico.
180°

56,5

55

573 × 750 mm

114

Navedene
dimenzije se lahko
razlikujejo. Nikoli
ne vrtajte lukenj v
steno, ne da bi prej
preverili dimenzije
vašega grelnika za
brisače.

620

750
620

573

Št. artikla

Model

Kabel/vtikač

Materijal

25-3201

Practic, fixed/pivoting

Kot dodatek

Kromirano jeklo

60 W

573

750

25-3200

Practic, fixed/pivoting, Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

60 W

573

750

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)

Moč

Širina, mm

Višina, mm

IP44
39

Flex I

– gibljive ročice na
majhnem prostoru
z možnostjo Memento II™

Flex I ima posamično obešene ročice, ki jih lahko premikate po
vaši želji - tako za najvišjo kapaciteto sušenja ali za prireditev
Flex I čimbolj kompatnega. Ročice so ravne za lahko namestitev
in snemanje vaših brisač.

Elekrtični grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
20–60 W
Širina
560 mm
Višina
Flex I 2 ročici
330 mm
Flex I 3 ročice
420 mm
Flex I 4 ročice
510 mm
Flex I 5 ročic
600 mm
Flex I 6 ročic
685 mm

Lahko naročite Flex I v različnih izvedbah: od 2 do 6 posamezno
gibljivih ročic, vrtljivih do 180° na levo in na desno. Možna
pritrditev na levo ali na desno ali nekje v sredi.

Površina
Materijal
Glavni
priključek

Krom
Jeklo
Skrit, trajni priključek.
Desna ali leva postavitev.
Vrtljive roke do 180 °.

Značilnosti

Opcije
Z Momento II™ časovnikom.
Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.
180°

560

685

518

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za brisače.

56,5

55

55
112

112

112

56,5

55

112

55

40

560

510

429

420

345

560

56,5

56,5

55

330

560

252

560

560 × 685 mm

606

560 × 600 mm

56,5

560 × 510 mm

112

560 × 420 mm

600

560 × 330 mm

Št. artikla
25-2010
25-2015
25-2011
25-2016
25-2012
25-2017
25-2013
25-2018
25-2014
25-2019

Model
Flex I 2/550, pivoting Momento II™
Flex I 2/550, pivoting
Flex I 3/550, pivoting Momento II™
Flex I 3/550, pivoting
Flex I 4/550, pivoting Momento II™
Flex I 4/550, pivoting
Flex I 5/550, pivoting Momento II™
Flex I 5/550, pivoting
Flex I 6/550, pivoting Momento II™
Flex I 6/550, pivoting

Kabel/vtikač
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek

Materijal
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo

Moč
20 W
20 W
30 W
30 W
40 W
40 W
50 W
50 W
60 W
60 W

Širina, mm
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojan izolacija, ozemljitev ni potebna)

Višina, mm
330
330
420
420
510
510
600
600
685
685

IP44
41

Flex U

– enostavno za premikanje
z možnostjo Memento II™

Flex U ima posebne možnosti sušenja. Posamično vrtljive U ročice
omogočajo dostop zraka do prosto vesečih brisač.
Konstrukcija kovinskih nosilcev je zelo trdna. Flex U daje veliko
možnosti. Izbirate lahko med dvema širinama: 455 ali 655 mm in
med dvema in petimi ročicami. Vsaka ročica v obliki U je samostojno
vrtljiva do 180°, kar pomeni, da lahko namestite grelnik brisač na levo
ali desno ali v sredino.

Elekrtični grelnik brisač
Tip gretja
Električni grelni kabel.
Moč
28–106 W
Širina
455 or 655 mm
Višina
Flex U 2 ročici
560 mm
Flex U 3 ročice
760 mm
Flex U 4 ročice
960 mm
Flex U 5 ročic
1160 mm
Površina
Materijal
Glavni
priključek

Krom
Jeklo

Skrit, trajni priključek.
Desna ali leva postavitev.
Značilnosti Vrtljive roke do 180 °.
455 × 560 mm
655 × 560 mm

Opcije
Z Momento II™ časovnikom.

455 × 760 mm
655 × 760 mm

Pripomočki
8340-5
Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.
180°

1082

1160

881

55

56,5

56,5

55

112

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za brisače.

42

960

680

112
112

55

56,5

56,5
112

55

55

56,5

112

55

655

56,5

1082

1160

881

56,5
112

55

655

760

478

655

960

680

760

56,5
112

55

655

455

560

478

455

560

455

455

455 × 1160 mm
655 × 1160 mm

112

455 × 960 mm
655 × 960 mm

Št. artikla

Model

Kabel/vtikač

Materijal

25-1010

Flex U 2/450, pivoting Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

28 W

455

560

25-1014

Flex U 2/450, pivoting

Kot dodatek

Kromirano jeklo

28 W

455

560

25-1011

Flex U 3/450, pivoting Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

41 W

455

760

25-1015

Flex U 3/450, pivoting

Kot dodatek

Kromirano jeklo

41 W

455

760

25-1012

Flex U 4/450, pivoting Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

55 W

455

960

25-1016

Flex U 4/450, pivoting

Kot dodatek

Kromirano jeklo

55 W

455

960

25-1013

Flex U 5/450, pivoting Momento II™

Kot dodatek

Kromirano jeklo

69 W

455

1160

25-1017

Flex U 5/450, pivoting

Kot dodatek

Kromirano jeklo

69 W

455

1160

25-1020
25-1024
25-1021
25-1025
25-1022
25-1026
25-1023
25-1027

Flex U 2/650, pivoting Momento II™
Flex U 2/650, pivoting
Flex U 3/650, pivoting Momento II™
Flex U 3/650, pivoting
Flex U 4/650, pivoting Momento II™
Flex U 4/650, pivoting
Flex U 5/650, pivoting Momento II™
Flex U 5/650, pivoting

Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek

Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo

43 W
43 W
64 W
64 W
85 W
85 W
106 W
106 W

655
655
655
655
655
655
655
655

560
560
760
760
960
960
1160
1160

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)

Moč

Širina, mm

Višina, mm

IP44
43

TR-i

– stalno pritrjen ali vrtljiv,
po vaši odločitvi

TR-i lahko pritrdite na različne načine. Po vaši želji je lahko stalno pritjen ali
pa vrtljiv. Za stalno pritrditev na steno uporabite posebno priložena nosilca. Ti
grelniki brisač so spremenljivi in so lahko nameščeni z glavno povezavo v vsak
kot, kar daje grelniku lahko namestitev v vsakem okolju.

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Moč
Velikost

Električni grelni kabel.
40–60 W.
TR55-i 460x750 (635) mm
TR65-i 500x750 (635) mm
TR85-i 730x750 (635) mm
Krom
Jeklo

Površina
Materijal
Glavni
priključek

Skrit, trajni priključek.
V vsakem kotu.
Značilnosti Stalna pritdtitev ali vrtljiv za 180°
Opcije
Z Momento II™ časovnikom.
460 × 750 mm

Pripomočki

500 × 750 mm

8340-5

Priključni kabel z vtikačem primeren
za priklop v vtičnico.
180°

460

113

500

180°

113

490

113

180°

1x

440

635
730

180°

1x

2x

480

530

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za brisače.

44

750

635

750

750

635

730 × 750 mm

710

760

Št. artikla
3516-5
3516-6
3516-8

Model
TR55-i, fixed/pivoting, Momento II™
TR65-i, fixed/pivoting, Momento II™
TR85-i, fixed/pivoting, Momento II™

Kabel/vtikač
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek

Materijal
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo
Kromirano jeklo

Moč
40 W
40 W
60 W

Širina, mm
460
500
730

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)

Višina, mm
750
750
750

IP44
45

TR

– štiri velikosti, spremenljiv in
mala poraba energije

S klasično obliko in zakrivljenimi cevmi je Pax TR lahko uporabiti. Na voljo je kromiran
ali sijajno bel. Vrteči in premikljivi nosilci za pritrditev na steno je poseben način za
pritrditev vijakov. Vrtljivi nosilci omogočajo pritrditev v vsak kot.
Z malo porabo (30-60 W) Pax TR serija porabi nad 33 % manj energije kot primerljivi
grelniki, ne da bi se pri tem zmanjšala njegova učinkovitost.
TR standardna serija je primerna za samovgradnjo. Grelniki so opremljeni s tovarniško
vgrajenim večpolnim stikalom in kablom z vtikačem. TR je strokovna izbira.
Opremljen s kablom za priklop/odklop.

Električni grelnik brisač
Tip gretja
Moč
Velikost

Električni grelni kabel.
30–60 W
TR45 490 × 445 mm
TR55 454 × 645 mm
TR65 490 × 645 mm
TR85 720 × 645 mm

Površina
Materijal
Glavni
priključek

Krom ali beli lak
Jeklo
V vsakem vogalu.
TR standard:
za zunanji priključek s kablom in
vtikačem.
TR objekt:
za prikrito povezavo, brez kabla in
vtikača.

Pripomočki
8134

Regulator moči za spremenljivo
regulacijo moči / temperature.
180°

445

50

645

645

50

645

50

50

50

109
50

490

454

109

490

Navedene dimenzije se lahko razlikujejo. Nikoli ne vrtajte lukenj v steno, ne da bi prej preverili dimenzije vašega grelnika za brisače.

46

50

50

109

720

109

Št. artikla

Model

3506-5

TR45 standard, bel

Kabel/vtikač
Yes

Prašno barvano jeklo

Materijal

30 W

Moč

Širina, mm
490

445

3506-6

TR45 standard, krom

Yes

Kromirano jeklo

30 W

490

445

3503-8

TR55 standard, krom

Yes

Kromirano jeklo

40 W

454

645

3507-5

TR65 standard, bel

Yes

Prašno barvano jeklo

40 W

490

645

3507-6

TR65 standard, krom

Yes

Kromirano jeklo

40 W

490

645

3501-8

TR45 objekt, krom

No

Kromirano jeklo

30 W

490

445

3501-9

TR45 objekt, bel

No

Prašno barvano jeklo

30 W

490

445

3503-9

TR65 objekt, krom

No

Kromirano jeklo

40 W

490

645

3504-2

TR65 objekt, bel

No

Prašno barvano jeklo

40 W

490

645

3504-4

TR85 objekt, krom

No

Kromirano jeklo

60 W

720

645

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna).

Višina, mm

IP44
47

Električni elementi za
kombinirane grelnike
z Memento II™ časovnikom
Št. artikla
28-1010
28-1011
28-1012
28-1013
28-1014
28-1016
28-1017

Model
Električni element z Momento II™, 75 W
Električni element z Momento II™, 100 W
Električni element z Momento II™, 125 W
Električni element z Momento II™, 150 W
Električni element z Momento II™, 175 W
Električni element z Momento II™, 225 W
Električni element z Momento II™, 250 W

230 V AC 50 Hz, Razred II (dvojna izolacija, ozemljitev ni potrebna)

Kabel/vtikač
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek
Kot dodatek

Materijal
Cink
Cink
Cink
Cink
Cink
Cink
Cink

Moč
75 W
100 W
125 W
150 W
175 W
225 W
250 W

IP44

Opomba: IP oznake veljajo samo za električne elemente Pax in kombinirane grelnike Pax za ustrezno moč modela in velikosti v skladu s Pax-om.

Pripomočki
Št. artikla
8340-3
8340-5

Model
Trožilni kabel (1,5 m) z vtikačem z zaščitnim kontaktom za: Samba, Salsa, Mambo, Tango and Velvet brez LED
Dvožilni kabel brez zaščitnega vodnika, Momento II™

8340-3

Radiatorski ventili za
kombinirane grelnike

29-1051

8332-1

8332-3

8332-5

8332-7

8332-9

8333-2

8333-4

Št. artikla
29-1051
8332-1
8332-3
8332-5
8332-7
8332-9
8333-2
8333-4

Model
RFA 75-400 radiatorski ventil z gumbom
Radiatorski ventil, kvadratni, ravni
Radiatorski ventil, kvadratni, kotni
Radiatorski ventil, okrogli, ravni
Radiatorski ventil, okrogli, kotni
Radiatorski ventil, vogalni
Radiatorski ventil, cilindrični
Radiatorski ventil, minimalni križ
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Materijal
Medenina
Medenina
Medenina
Medenina
Medenina
Medenina
Medenina
Medenina

Eno/dvo cevni sistem
Oba enojni in dvojni
Samo dvojni
Samo dvojni
Oba enojni in dvojni
Oba enojni in dvojni
Samo dvojni
Samo dvojni
Samo dvojni

Spojni del
15 mm baker
15 mm baker
15 mm baker
15 mm baker
15 mm baker
15 mm baker
15 mm baker
15 mm baker

Pogosta vprašanja: suha dejstva
Nekaj pogostih vprašanj
za podporo strankam

1. Ali lahko sam namestim grelnik
brisač?

Če ima vaš grelec za brisače tovarniško
vstavljen vtič, ga lahko namestite sami.
zunaj območja 1 (glej splošne gradbene
predpise).Če ima vaš grelec za brisače
prikrito povezavo ali priključek za
centralno ogrevanje, ga mora vedno
namestiti usposobljen monter.
Priporočamo, da se najprej posvetujete s
kvalificiranim inštalaterjem, da ugotovite,
katera vrsta namestitve je primerna.
2. Kateri tip grelnika brisač je primeren
zame?
Če želite uporabljati vaš grelnik brisač
samo za sušenje in ogrevanje tekstila,
je idealen električni grelnik. Lahko
izbirate med vsemi Pax napravami.
Če želite uporabljati vaš grelnik brisač
namesto radiatorja za segrevanje
prostora, vam priporočamo kombinirani
električni grelnik s priklopom na
centralno ogrevanje. Najprej ugotovite
koliko energije je potrebno za pokrivanje
vaših potreb, nato pa izberite grelnik
brisač ustrezne velikosti.
3. Ali lahko namestim moj grelnik brisač
obrnjen navzol?
Ne. Naši izdelki so narejeni za montažo na
določen način. Če inštalirate grelnik
napačno obrnjen, je veliko verjetno, da ne bo
delal tako, kot je potrebno.
V kolikor niste prepričani, se posvetujte z
usposobljenim inštalaterjem.
4. Kaj so CC dimenzije?
Dimenzije CC se nanašajo na dimenzije
med središčno razdaljo med priključnimi
cevmi in luknjami za vijake.
5. Kaj pomeni kombinirano centralno
ogrevanje in električno?
Če imate grelnik brisač za centralno
ogrevanje, ga lahko priključite preko
radiatorskega ventila na ta sistem
ogrevanja. Je pa vedno dobra ideja, da
dodate električni element, da imate
brisače tople in suhe tudi poleti, ko je
ogrevalni sistem izključen. Poleti so
grelniki za brisače zelo pomembni, ker
visoka stopnja vlažnosti v stanovanju

vpliva na počasno sušenje brisač in oblačil.
To povečuje nevarnost nastanka plesni in
rasti bakterij.
6. Koliko vode rabim za napolnitev grelnika brisač ob inštalaciji?
Vlivajte vodo dokler ni zgornja
horizontalna cev napol napolnjena z
vodo. Vedite, da če je nivo vode prenizek,
lahko to vpliva na električni element .
Ravno tako lahko previsok nivo vode
povzroči da bo med ogrevanjem premalo
prostora za raztezanje* vode. V kolikor
niste prepričani, vprašajte usposobljenega
inštalaterja.
* Voda se med segrevanjem razteza. Ob prvem
segrevanju grelnika bisač pustite zračni ventil odprt.
Zaprite ventil, ko grelnik doseže najvišjo
temperaturo (pribl.60-65°C).

7. Kaj je odprt odzačevalni sistem?
Odprt odzračevalni sistem
odzračuje krožno grelno vodo. Ta tip
sistema najdemo skoraj izključno v
večstanovanjskih stavbah. Pax upošteva
predpise vodne industrije in ne priporoča
inštalacijo grelnikov brisač v odprtem
odzračevalnem sistemu, med drugim tudi
zaradi nevarnosti rasti legionel bakterij.
8. Kaj se zgodi mojemu proizvodu v
primeru ob izklopu elektrike?
Če imate časovnik, ki ne uporablja app
nastavitve, bo nastavitev izginila po
izklopu eletrike. Če je časovnik nastavljen
preko app, bo nastavite ostala – toda
Momento II™ bo izgubil pravilni čas, kar
bo pokazal s počasnim utripanjem rdeče
svetlobe. Za ponovno nastavitev povežite
app in nastavite pravilni čas. Grelniki
brez časovnika so enostavno vklopljeni ali
izklopjeni.
9. Zakaj naj izberem Momento II™?
Če uporabljate Pax Wireless app, lahko
nastavite do 20 osebnih časovnikov na
teden in lahko nastavite moč kjerkoli med
20 in 100 %. Preko app lahko povežete vaš
Momento II™ z Pax Calima in
kopalniškim ventialtorjem. Tako se vaš
grelnik brisač vključi, ko se poveča raven
vlage. Ta funkcija ne vpliva na ostale
funkcije in na časovnik.

10. Kaj je IP oznaka?
Pri vgradnji električne naprave v
kopalnico ali v drugo sobo z mokro
opremo morate upoštevati stopnjo IP
zaščite (zaščito pred vdorom).
Vsaka električna naprava ima oznako IP,
ki označuje stopnjo zaščite pred vodo in
prahom. Mokra območja so razdeljena v
tri cone IP, od katerih ima vsaka drugačno
minimalno zahtevo po oceni IP.
Kvalificirani inštalater je edina oseba, ki
ugotovi, kje je v vlažnem prostoru varna
namestitev.
11. Kaj naj upoštevam pri izbiri
radiatirskih ventilov?
Pax kombinirani grelniki so preizkušeni
na pritisk čez 10 Barov. Naši modeli so
konstruirani in izdelani za vključitev v
zaprt ogrevalni sistem. Ne uporabljajte
naših kombiniranih grelnikov v odprtih
sistemih. Ugotovite, ali imate možnost
za namestitev kombiniranega grelnika
na cevi v steni, ali pa boste potrebovali
zunanje cevi za radiatorje. Naslednji
pomemben korak je odločitev, ali želite,
da vaš kombinirani grelnik deluje samo v
zaprtem ogrevalnem sistemu ali skupaj
z električnim elementom. Priporočamo
uporabo kombinacije za zagotovite
udobja čez celo leto – tudi čez poletje, ko je
vaše centralno ogrevanje izklopljeno.
12. Kaj pomeni CE in S znak?

CE oznaka je uzakonjena zahteva znotraj
EU. CE oznaka zagotavlja, da je proizvod v
skadu z varnostnimi predpisi EU.
Oznaka S je prostovoljna oznaka s katero
proizvajalec obvešča, da je bil proizvod
testiran in odobren od Inertek.
Intertek je neodvisen testirni laboratorij
za testiranje proizvodov, če zadostujejo
varnostnim zahtevam, vključno glede
električne varnosti, zaščite proti ognju in
nevarnostim mehaničnih poškodb.
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Pet letna garancija
– Mi verjamemo v
našo kakovost

Pax ima visoke standarde glede
kakovosti. Mi mislimo, da vi tudi. Zatorej
vam dajemo 5 letno garancijo na vse
grelnike brisač.
Garancija vam daje pravico da prijavite
napake in okvare v času petih let od
datuma nakupa.
Pogoji za garancije so, da je izdelek je
nameščen v skladu z našimi navodili za
montažo, uporabo in vzdrževanje.
Garancija ne krije škode, ki je posledica
nepravilnega ravnanja, namestitev ali
primera posredne škode.

Popravila opravljena brez naše odobritve
med garancijskim obdobjem ukinjajo
garancijo.
Verjamemo v našo visoko kakovost, v
partnerstvo z našimi dobavitelji ker
izvajamo stroge kontrole kakovosti in
strogo testiranje v naši tovarni.
Poleg tega kakovostno preverjamo naše
komponente v našem lastnem oddelku za
kakovost, še preden se odločimo za visok
Paxov standard.

Suhe brisače
– to je naša misija
Pax je švedsko podjetje s sedežem v
Hälleforsnäs v Södermanlandu. Tukaj
načrtujemo, proizvajamo in nameščamo
naše izdelke.
Paxova osnovna ideja je razvoj funkcionalnih in oblikovno dovršenih izdelkov.
Dober primer je naš edinstven časovnik
Momento II ™, ki vam omogoča, da prihranite do 75 odstotkov porabe energije
brez kompromisa glede samega udobja.
Od vsega začetka si je Pax prizadeval za
čisto proizvodnjo in razvijati izdelke z
upoštevanjem okolja. Zmanjšali smo
kromirano prevleko plastike, ker je
trenutno ni mogoče reciklirati. Zaradi
tega prav tako poskušajmo povečati
delež naših izdelkov, ki so narejeni iz
nerjavnega jekla, saj ima nižjo splošno
okoljsko obremenitev kot kromirano
jeklo.
Vsakdo, ki danes dela v Paxu, ima strast
do naše dediščine in si nenehno prizadevamo, da bi ustvariti nove, navdihujče
izdelke.

50

Pax – vsakodnevne inovacije od leta
1945

Po drugi svetovni vojni, se je svet
spremenil. Prešel je od trpljenja in
uničenja k miru in upanju za prihodnost.
Švedska je vso svojo energijo vložila v
rast razvoj, stanje, ki je bilo kot nalašč
za izumitelja in podjetnika Folke
Anderssona iz Eskilstuna. Istega leta, ko
se je vojna končala, je ustanovil Pax in
začel proizvajati sesalne ventilatorje za
kuhinje.
Pomen imena podjetja je daleč od
naključja: Pax je latinska beseda za
»mir«.
Bogastvo na Švedskem se je še naprej
večalo in ljudje so razvili nove navade.
Ljudje začeli tuširati, na primer, imeti
dolgotrajne, pogoste kopeli. Naravno
prezračevanje kopalnice ni bilo več
dovolj. Folke Andersson, ki je nato
preselil pisarne in proizvodnjo v mesto
Hälleforsnäs v Sörmlandu, je imel rešitev
in Pax je izdelal prvi švedski ventilator,
ki je izdelan in odobren za važne
prostore.

Vsako leto Pax proda skoraj 100.000
ventiatorjev za vlažne prostore. Odkar
je Folke Andersson ustanovil podjetje, je
prodalo približno 3,000.000 ventilatorjev
Pax, ki prispevajo k boljšemu zraku v
domu
Pax je danes veliko več kot le proizvajalec
ventilatorjev. Z združitvijo Dryson AB in
Wösab AB smo našo dejavnost razširili
na grelnike brisač in na radiatorje. To
pomeni da Pax črpa moč iz treh močnih
preteklih inovativnih podjetnikov.
V letu 2013 je Pax prevzel Volution
Holding in je danes del imenovane
Volution Group Plc, ki je glavni dobavitelj
izdelkov za prezračevanje za glavne trge v
Združenem kraljestvu in Severni Evropi.
Vsak dan si prizadevamo nadaljevati z
inovativnostjo Folke Anderssona.
Naša ponudba zdaj vključuje celotno
široko paleto izdelkov za ogrevanje in
prezračevanje, kateri vsi prispevajo k
trajnostnemu, sodobnemu in zdravemu
okolju.
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