
S platností od 1.1.2018 musí lokální topidla splňovat směrnici 2009/125/ES a jí stanovenou hodnotu minimální sezonní energetické účinnosti. Požadavky na ně 
jsou kladeny podle typu topidla a jeho použití. Požadovaných hodnot je dosahováno použitím elektronické regulace teploty s týdenním programováním, detekcí 
otevřeného okna nebo přítomnosti osob. 
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ELEKTRICKÁ TOPIDLA

MODERNÍ DESIGNOVÁ TOPIDLA  
S KOMFORTNÍ REGULACÍ  
PRO ÚSPORNĚJŠÍ VYTÁPĚNÍ

   Topidla s moderním designem do jakéhokoliv interiéru.
   Elektrická topidla s kvalitním topným blokem / tělesem Airalu®, 

které zaručuje úspornější a komfortnější předání tepla.
   Nová elektronická regulace disponuje ovládacím panelem s digitálním displejem, funkcí 

detekce otevřeného okna, možností volby ze 3 přednastavených programů.
   Regulace splňují ekodesign předpisy ERP 2018
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   Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty.

   Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.

   Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo  
v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.

   Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených 
programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti 
zámrazu.

   Výkonný sálavý konvektor s robustnější konstrukcí a moderním  
designem v bílé barvě.

   Nový topný blok Airalu® vyroben ze slitiny hliníku v žebrovitém 
provedení zajišťující ještě účinnější sálavé předávání tepla v celé své 
ploše. Topidlo kombinuje výhody sálavého vytápění (úspornější provoz, 
rovnoměrné rozložení teplot) a konvekčního vytápění (rychlá reakce). 
Díky sálání je také částečně eliminován efekt tzv. „studené podlahy“.

Vyhovuje evropské ekodesign  
směrnici ERP 2018
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Technická data pro Aixance Digital SAS

Výkon (W) Jmenovitý proud (A) Hmotnost (kg) Obj. číslo

500 2,2 4,5 A693881

1000 4,3 5,4 A693883

1500 6,5 7,1 A693885

2000 8,7 8,7 A693887

Více informací na:     www.topeni-chlazeni.cz     |      tel. +420 724 551 223

Aixance Digital SAS
Sálavý nástěnný konvektor s digitální regulací

KONSTRUKCE TOPIDLA

REGULACE TOPIDLA

Topný blok Airalu®

Úsporné sálavé předávání tepla pomocí 
velkoplošného topného elementu ze slitiny hliníku. 
Navržené speciální žebrování pro zesílení emisivity 

ve prospěch lepšího vyzařování tepla.

Aixance Digital SAS 1000 W

113

Rozměry konvektorů v mm
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Technická data pro Premier Pro

Výkon (W) Jmenovitý proud (A) Hmotnost (kg) Obj. číslo

1000 4,3 4,9 A691493

1500 6,5 5,8 A691495

2000 8,7 7,8 A691497

Premier Pro
Sálavý nástěnný konvektor s digitální regulací

   Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty.

   Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.

   Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo  
v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.

   Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených 
programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti 
zámrazu. Vyhovuje evropské ekodesign  

směrnici ERP 2018

REGULACE TOPIDLA

   Výkonný sálavý konvektor s kvalitní konstrukcí v bílé barvě.

   Nový topný blok Airalu® vyroben ze slitiny hliníku v žebrovitém provedení 
zajišťující ještě účinnější sálavé předávání tepla v celé své ploše. Topidlo 
kombinuje výhody sálavého vytápění (úspornější provoz, rovnoměrné 
rozložení teplot) a konvekčního vytápění (rychlá reakce).  
Díky sálání je také částečně eliminován efekt tzv. „studené podlahy“.

KONSTRUKCE TOPIDLA

Premier Pro 1000 W
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Topný blok Airalu®

Úsporné sálavé předávání tepla pomocí 
velkoplošného topného elementu ze slitiny hliníku. 
Navržené speciální žebrování pro zesílení emisivity 

ve prospěch lepšího vyzařování tepla.
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Více informací na:     www.topeni-chlazeni.cz     |      tel. +420 724 551 223
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Technická data pro Basic Pro

Výkon (W) Jmenovitý proud (A) Hmotnost (kg) Obj. číslo

500 2,2 2,8 A693871

750 3,3 2,8 A693872

1000 4,3 3,4 A693873

1500 6,5 3,8 A693875

2000 8,7 5,0 A693877

2500 10,9 7,0 A693878 Topné těleso Airalu plus®

Robustní těleso z hliníkové slitiny ve tvaru „X“ pro 
zvýšení odolnosti a speciálně navrženo pro vytvoření 

příjemného konvekčního vytápění.

Basic Pro
Nástěnný konvektor s digitální regulací

   Moderní design těla topidla z pozinkované oceli s kvalitní konstrukcí v bílé 
barvě.

   Nové hliníkové topné těleso Airalu plus® ve tvaru „X“ zajišťující účinnější 
předávání tepla za zcela tichého provozu.

   Možnost nástěnné i volně stojící instalace (volitelné příslušenství).

KONSTRUKCE TOPIDLA

Basic Pro 1500 W

   Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty.

   Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.

   Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo  
v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.

   Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených 
programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti 
zámrazu.

REGULACE TOPIDLA

Rozměry konvektorů v mm
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Vyhovuje evropské ekodesign  
směrnici ERP 2018


