
varčni električni radiatorji
električnoogrevanje

Električni radiatorji AIREVO in ADEOS 

združujejo tri načine ogrevanja: 

IR sevanje, konvekcijo in akumulacijo. 

Kombinacija, ki je skrbno razvita z enim 

samim ciljem - da vam ponudi 

vrhunsko bivalno udobje 

in prihranek pri porabi električne 

energije.

Edinstven sistem ogrevanja, brez konkurence.

Tri v enem.



STANDARD

750-2000 W

POKONČEN

1000-2000 W

NIZEK

750-1500 W

ENERGETSKO

VARČNO

BREZ 

VENTILATORJA

BREZ 

HRUPA

LITO

ŽELEZO

OTROŠKO

VAROVALO

ANTRACITNO

SIVA

BELA



Moč (W)

750

1000

1250

1500

2000

Dimenzije (š x v x g, cm)

47,0 x 60,5 x 12,4

64,0 x 60,5 x 12,4

72,0 x 60,5 x 12,4

88,5 x 60,5 x 12,4

122,0 x 60,5 x 12,4

Teža (kg)

16,3

22,5

24,1

29,7

42,6

Na brezplačni tel. št. 080 73 07 vam bomo z veseljem pomagali 

pri pravilni izbiri varčnega električnega radiatorja za vas.

Kombinacija patentiranih grelnih teles in inteligentne krmilne enote

omogoča udobje bivanja brez primere ob minimalni porabi električne energije.

SESTAVA RADIATORJEV AIREVO IN ADEOS:

Prvi neodvisni vir toplote

Karbonska IR grelna folija, ki prekriva celotno čelno 

površino radiatorja, nudi takojšen in konstanten 

občutek topline. 

Drugi neodvisni vir toplote

®Patentirano grelno telo FONTE ACTIVE  ustvarja 

izjemen in neprimerljiv občutek topline, ki traja in traja. 

®FONTE ACTIVE   je kombinacija električnega grelca, 

integriranega v lito-železnem kalupu. Rezultat tega je 

popolno ravnovesje med odzivnostjo in inercijo toplote, 

zaradi česar je grelni element hitro odziven, 

hkrati pa drži toploto še dolgo časa po izklopu grelca.
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IZVEDBA

STANDARD

POKONČNA

IZVEDBA

NIZKA

IZVEDBA

Dimenzije (š x v x g, cm)

45,5 x 60,5 x 13,5

61,5 x 60,5 x 13,5

77,5 x 60,5 x 13,5

93,5 x 60,5 x 13,5

117,5 x 60,5 x 13,5

Teža (kg)

15,0

21,4

23,7

28,8

40,7

37,5 x 105,0 x 14,7

37,5 x 148,5 x 14,7

45,7 x 148,5 x 14,7

72,0 x 40,5 x 12,0

88,5 x 40,5 x 12,0

122,0 x 40,5 x 12,0

23,5

28,4

33,4

15,0

18,8

27,0

41,0 x 110,0 x 11,5

41,0 x 153,5 x 11,5

60,5 x 153,5 x 13,0

78,0x 41,0 x 14,5

94,0 x 41,0 x 14,5

118,0 x 41,0 x 14,5

23,5

29,2

36,7

16,5

20,1

29,1
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®Inteligentna kontrolna enota ISN

Skrbi za optimalno ravnovesje med delovanjem 

obeh neodvisnih grelnih teles.

2

3

IZGLED:

• Modern in eleganten dizajn, ki se prilega tako modernim kot 

  tudi klasičnim prostorom. 

• Ohišje iz pločevine s posebno epoksi-poliestrsko prevleko 

  zagotavlja odpornost na udarce, toploto, vlago.

• Barva bela ali antracit siva .

GRELNI ELEMENT:

• IR grelna folija v kombinaciji s patentiranim litoželeznim 
®.  grelnim elementom FONTE ACTIVE

MONTAŽA:

• Na steno s pomočjo priloženih nosilnih konzol.

VARNOST: 

• Termična varovalka za izklop radiatorja v primeru 

  pregrevanja z avtomatičnim resetiranjem.

• Dvojna izolacija razreda 2. 

• Možnost zaklepa kontrolne enote.

KRMILJENJE:

• Inteligentna digitalna kontrolna enota ISN® 

  skrbi s časovnim programatorjem.

• Vgrajen detektor odprtih oken.

• Vgrajen detektor prisotnosti.

• V skladu z direktivo EcoDesign ErP 2018.

GARANCIJA: 5 let

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

električnoogrevanje



IR GRELNI ELEMENT AIRALU Silence

Narejen je iz aluminijeve litine, rebrasta oblika prednje strani krepi oddajanje toplote 

in omejuje gibanje zraka ter tako nudi boljši sevalni učinek.

Čelna in hrbtna stran grelnega elementa imata drugačno končno površinsko obdelavo, 

kar pripomore k temu, da je večina IR toplote usmerjena v sam prostor.

IZGLED:

• Eleganten dizajn, ki se prilega v vsak prostor.

• Praškasto lakirano ohišje z epoksi barvo.

• Barva bela.

Moč (W)

500

1000

1500

2000

Dimenzije (š x v x g, cm)

53,2 x 44,0 x 11,3

63,7 x 44,0 x 11,3

84,7 x 44,0 x 11,3

105,7 x 44,0 x 11,3

Teža (kg)

4,5

5,4

7,1

8,3

VARNOST: 

• Termična varovalka za izklop radiatorja. 

   v primeru pregrevanja z avtomatičnim resetiranjem.

• Dvojna izolacija razreda 2.

• Možnost zaklepa kontrolne enote.

• SAS protiprašna zaščita.

KRMILJENJE:

• Elektronski termostat z digitalno kontrolno enoto.

• Vgrajen časovni programator – trije predstavljeni programi za 

  vsak dan v tednu.

• Vgrajen detektor odprtih oken, ki samodejno izklopi grelec. 

  v primeru nenadnega padca temperature v prostoru.

- V skladu z direktivo EcoDesign ErP 2018.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

GRELNI ELEMENT:

• Patentiran aluminijast IR grelec AIRALU Silence®.

GARANCIJA:  5 let

MONTAŽA:

• Na steno s pomočjo priloženih nosilnih konzol.

Na brezplačni tel. št. 080 73 07 vam bomo z veseljem pomagali 

pri pravilni izbiri varčnega električnega radiatorja za vas.



Električni IR radiatorji 

Električne radiatorje EXCELLANCE odlikujejo

čiste in moderne linije, ki pristajajo v vsak vaš prostor. 

Patentiran IR grelni element AIRALU Silence

zagotavlja visoko bivalno udobje,

skupaj z natančnim termostatom

ter časovnim programatorjem

pa je ekonomičnost sistema ogrevanja

zagotovljena.
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