VIESMANN

VITOPLANAR
Elektrické infračervené topení

List technických údajů
Obj. č. a ceny: viz ceník

VITOPLANAR EI2

typ MH

Infračervené topení se sálavou plochou jako zrcadlo

■ Jmenovitý výkon 450 a 700 W
■ Pro nástěnnou montáž
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VITOPLANAR EI6

typ SDMH

Infračervené topné zařízení s ocelovou sálavou plochou

■ Jmenovité výkony 325, 700 a 900 W
■ Pro nástěnnou nebo stropní montáž
■ Barva: bílá

Výhody Vitoplanar EI2

■ Zrcadlový prvek jako emitor záření
■ Vysoká účinnost záření
■ Maximální vyzařování do místnosti díky vysoce izolované zadní
stěně
■ 2 integrované omezovače teploty pro maximální bezpečnost
■ Horizontální nebo vertikální nástěnná montáž

■ Zrcadlový prvek ze 6 mm silného ESG-bezpečnostního skla
■ Připojovací kabel, délka 1 m, se zástrčkou s ochranným kontaktem
■ Je možné připojení bezdrátového přijímače s bezdrátovým termostatem nebo vestavného spínacího termostatu (s kabelem) s
touchpadem (příslušenství).
■ Bezúdržbový a bez magnetického pole

Stav při dodání
■ Elektrické komfortní infračervené topení se zrcadlem jako emitor
záření
■ 2 integrované bezpečnostní termostaty
■ Připojovací kabel, délka 1 m, se zástrčkou s ochranným kontaktem
■ 1 nástěnný držák

Technické údaje Vitoplanar EI2
EI2.A450MH

EI2.A700MH

450
230
IP55
I
max. 95

700
230
IP55
I
max. 95

mm
mm

900
630

1300
630

mm
kg

35
11

35
15

W
V~

°C
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Typ
Elektrické hodnoty
Výkon
Jmenovité napětí
Stupeň krytí
Třída ochrany
Povrchová teplota
Rozměry
Délka
Šířka
Hloubka
– Včetně nástěnného držáku
Hmotnost
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Výhody Vitoplanar EI6

■ Bílý ocelový povrch jako emitor záření
■ Hloubka jen 20 mm (zařízení bez nástěnného držáku)
■ Vysoká účinnost záření
■ Maximální vyzařování do místnosti díky vysoce izolované zadní
stěně
■ 2 integrované omezovače teploty pro maximální bezpečnost

■ Montáž na strop, horizontální nebo vertikální montáž na stěnu
■ Připojovací kabel, délka 1 m, se zástrčkou s ochranným kontaktem
■ Je možné připojení bezdrátového přijímače s bezdrátovým termostatem nebo vestavného spínacího termostatu (s kabelem) s
touchpadem (příslušenství).
■ Bezúdržbový a bez magnetického pole

Stav při dodání
■ Elektrické komfortní infračervené topení s bílou ocelí jako emitor
záření
■ 2 integrované bezpečnostní termostaty
■ Připojovací kabel, délka 1 m, se zástrčkou s ochranným kontaktem
■ 2 upevňovací profily

Technické údaje Vitoplanar EI6
EI6.A325SDMH

EI6.A700SDMH

EI6.A900SDMH

325
230
IP 21
I
max. 120

700
230
IP 21
I
max. 120

900
230
IP 21
I
max. 120

mm
mm

593
593
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mm
kg
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Typ
Elektrické hodnoty
Výkon
Jmenovité napětí
Stupeň krytí
Třída ochrany
Povrchová teplota
Rozměry
Délka
Šířka
Hloubka
– Včetně nástěnného držáku
Hmotnost
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Projekční pokyny
Vzdálenosti

35

Měřené vzdálenosti musí být dodrženy, aby při provozu zařízení
nedošlo ke vznícení hořlavých předmětů. Kromě toho může vést
nedodržení vzdáleností k hromadění tepla a tím k omezení tepelného výkonu.

35

35

35

Je možná horizontální nebo vertikální montáž na stěnu.

Stanovený rozsah použití
Zařízení může být používáno pouze v prostorách, které mohou
obyvatelé domu samostatně opustit, nebo v prostorách, ve kterých je
zaručeno nepřetržité monitorování.
Je určen výhradně k ohřevu místností.
Použití v nemontovaném stavu nebo k jinému účelu než k vytápění
místností je v rozporu se stanoveným účelem použití.
Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena
pevná instalace ve spojení se součástmi schválenými pro stanovený
rozsah použití.

Přístroj musí mít možnost volně vyzařovat do místnosti.
Přístroj nesmí být používán v bezprostřední blízkosti vany, sprchy
nebo bazénu.
Každé jiné použití neodpovídá stanovenému účelu. Škody z toho
vyplývající jsou vyloučeny ze záruky.
Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ
od případu.
Stanovený účel použití zahrnuje také dodržování intervalů údržby a
kontrol.

Příslušenství
Vitoplanar bezdrátový přijímač
Obj. č. ZK03935

6173248

K propojení zařízení Vitoplanar s bezdrátovým prostorovým termostatem
■ Montáž na omítku
■ Barva: bílá
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Příslušenství (pokračování)
Technické údaje
Jmenovité napětí
Spotřeba el. proudu
Spínací proud
Počet přijímačů
Funkční charakteristika
Rádiová frekvence
(EN 300220)
Dosah bezdrátového signálu
– Ve volném poli
– V budově
Třída ochrany
Stupeň krytí
Přípustná teplota prostředí
– Provoz
– Skladování a přeprava
Rozměry V x Š x H

230 V
0,5 VA
Max. 16 A
Max. 16
Typ 1.C (mikrovypínání)
868 MHz

Max. 300 m
Max. 30 m
II
IP 20

–5 až +50 °C
–10 až +70 °C
140 x 54 x 25 mm

Bezdrátový prostorový termostat Vitoplanar
Obj. č. ZK03936
Elektronický bezdrátový prostorový termostat se spínacími hodinami
■ S čidlem teploty místnosti
■ S libovolně programovatelným týdenním programem, s funkcí
ochrany před mrazem a funkcí zapnutí / vypnutí
■ Montáž na krabici pod nebo na omítku
nebo se stojanem možnost instalovat volně v prostoru
■ Barva: bílá

Technické údaje
Zdroj napětí

Rozsah nastavení požadované teploty místnosti
Bezdrátová frekvence
(EN300220)
Dosah bezdrátového signálu (ve volném poli)
Třída ochrany
Stupeň krytí
Přípustná teplota prostředí
– Provoz
– Skladování a přeprava
Rozměry V x Š x H

Baterie 2 x 1,5 V typ LR03/AAA (CF05
= 0)
Životnost při normálním používání:
– alkalická: 5 let
– lithiová: 10 let
5 až 30 °C
868 MHz, třída I
max. 300 m
III
IP 30

0 až +40 °C
–10 až +70 °C
135 x 80 x 23 mm

Vestavný spínací termostat pro Vitoplanar

6173248

Obj. č. ZK03937
Vestavný spínací termostat s dotykovým displejem
■ Pro rámový systém: GIRA standard E55, Schneider Exxact, ELKO
Plus/RS
■ S čidlem teploty podlahy a teploty místnosti
■ Krycí rámeček pro montáž na krabici pod omítku
■ Spínatelný jako regulace výkonu podlahového, prostorového nebo
kombinovaného termostatu

VITOPLANAR

■ Dotykový displej s jednoduchým uživatelským menu pro týdenní
program a 5 provozních režimů
■ Se samoučící funkcí
■ Barva: bílá

VIESMANN
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Příslušenství (pokračování)
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý kmitočet
Spínací výkon

Rozsah teploty vzduchu
Rozsah teploty podlahy
Kotlový termostat
Připojovací vedení
Odpor
Spínací diference
Provozní rezerva
Kabel čidla
– Stav při dodání
– Prodloužení
Stupeň krytí
Rozměry termostatu V x Š
xH
– Bez rámu
– S rámem

230 V~ ± 10 %
50 až 60 Hz
3680 W/16 A/230 V~
Větší výkony se musí spínat přes spínací stykač.
+5 až +40 °C
+5 až +40 °C
+5 až +40 °C
Max. 2,5 mm2
Cos φ = 1
± 0,3 °C
36 h
3 m, NTC 10 kΩ
Max. 50 m, 2 x 1,5 mm2
IP 21

55 × 55 mm
87 x 87 x 39 mm

Upozornění
Instalací smí provádět jen odborný elektrikář.

Rádiový přijímač Vitoplanar Schuko
Obj. č. 7773857
K propojení zařízení Vitoplanar s bezdrátovým prostorovým termostatem
■ Montáž: Zástrčka je hotová pro zásuvku s ochranným kontaktem
■ Barva: bílá

Technické údaje
Jmenovité napětí
Spotřeba el. proudu
Spínací proud
Funkční charakteristika
Rádiová frekvence
(EN 300220)
Dosah bezdrátového signálu
– Ve volném poli
– V budově
Třída ochrany
Stupeň krytí
Přípustná teplota prostředí
– Provoz
– Skladování a přeprava
Rozměry V x Š x H
(hloubka připojeno v zásuvce)

230 V
2 VA
Max. 10 A
Typ 1.C (mikrovypínání)
868 MHz

Max. 300 m
Max. 100 m
I
IP 20

0 až +40 °C
–10 až +70 °C
140 x 72 x 50 mm

Rádiový přijímač Vitoplanar krabice pod omítkou
Obj. č. 7773858
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K propojení zařízení Vitoplanar s bezdrátovým prostorovým termostatem
■ Montáž pod omítku
■ Barva: bílá

VITOPLANAR

Příslušenství (pokračování)
230 V
2 VA
Max. 10 A
Typ 1.C (mikrovypínání)
868 MHz

Max. 300 m
Max. 100 m
II
IP 20

0 až +40 °C
–10 až +70 °C
50 x 47 x 33 mm

6173248

Technické údaje
Jmenovité napětí
Spotřeba el. proudu
Spínací proud
Funkční charakteristika
Rádiová frekvence
(EN 300220)
Dosah bezdrátového signálu
– Ve volném poli
– V budově
Třída ochrany
Stupeň krytí
Přípustná teplota prostředí
– Provoz
– Skladování a přeprava
Rozměry V x Š x H

VITOPLANAR

VIESMANN
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Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189,
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com
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Technické změny vyhrazeny!

