
ISAN představuje nové hospodárné regulátory
Společnost ISAN, výrobce kvalitních designových radiátorů a podlahových konvektorů, uvádí na trh
novou řadu elektrických regulátorů pro elektrické koupelnové radiátory ISAN MELODY. Zároveň došlo
k úpravě stávajících regulátorů tak, aby mohly být využívány pro sušáky textilií. K uvedenému kroku
došlo v souvislosti s potřebou splnit nařízení Komise (EU) 2015/1188, kterým se stanovují požadavky
na ekodesign lokálních topidel uváděných na trh. Jaké jsou tedy hlavní novinky, se kterými letos ISAN
přichází v oblasti úsporných elektrických regulátorů?

Regulátory pro elektrické radiátory

WHISTLE a STONE, regulátory vyhovující směrnici

Ekodesign. Elektrický regulátor WHISTLE disponuje

přehledným LCD displejem a čtyřmi ovládacími tlačít-

ky pro snadné nastavení mnoha užitečných funkcí. Vý-

hodou je, že regulátor ovládá pokojovou teplotu pomo-

cí mikroprocesoru, který reguluje teplotu, aniž by byla

ovlivněna vnějšími podmínkami nebo teplotou radiáto-

ru. Regulátor WHISTLE je, stejně jako většina ostatních

ISAN regulátorů, dodáván ve dvou barevných provede-

ních, konkrétně v bílé a chromové variantě. Vlajková

loď, regulátor STONE, patří mezi digitálními regulátory

k nejsofistikovanějším. Pro své ovládání využívá apli-

kaci ECO DOMESTIC HEATING pro chytré telefony. Díky

ní mohou zákazníci ovládat jednotlivá otopná tělesa

v domě, naplánovat program vytápění nebo využívat

statistiky spotřeby elektrické energie.

Regulátory pro sušáky textilií

ISAN regulátory FORTE PW a MINI PW jsou nyní nově

ovládány v procentech nominálního příkonu topné

tyče v rozmezí 20 až 100 %. Na jejich ovládacím panelu

nyní zákazníci najdou přehlednou stupnici pro zvole-

ní aktuálního příkonu. Z – základní topná tyč je osvěd-

čeným modelem pro sušení, ale nenabízí regulaci.

K jejímu ovládání je vhodné použít externí časové

nebo programovatelné regulátory. Pro sušáky ISAN

MELODY lze použít i regulátor s označením KTX 3. Ob-

líbený model disponuje digitálním displejem a čtyřmi

tlačítky pro změny hodnot nastavených parametrů

a časových funkcí. KTX 3 měří teplotu uvnitř radiáto-

ru, má rozsah teplot 30 až 60 °C a disponuje vysokým

krytím IPX5.
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Obr. 3 � Těleso Vital s přímým potiskem

a regulátorem Stone

Obr. 1 � Reguláror Stone Obr. 2 � Reguláror Whistle


