
E-Arte a E-Saga
Elektrické vytápění pro domácnost i firmu
Dva nové modely radiátorů spojuje efektivní vytápění a atraktivní design. ISAN představuje nové elektric-
ké radiátory. Nejen, že skvěle vypadají, ale svým ekonomickým provozem pomáhají spořit rodinné i firem-
ní finance.

Elektrické novinky od ISANu

Moderní nadčasové tvary modelů E-Arte a E-Saga nejsou jediným

důvodem, proč těmto dvěma novinkám věnovat pozornost. Oba

nízkoenergetické radiátory od ISANu pracují s novou technologií

ohřevu. Využívají kontaktní topnou fólii, která rovnoměrně pro-

hřívá celou plochu tělesa. Příjemné sálavé teplo z nich pak nevíří

prach a výrazným způsobem přispívá k tepelné pohodě v interiéru.

Instalace a montáž na stěnu je navíc velmi jednoduchá a rychlá.

Radiátory jsou standardně dodávány ve třiceti barevných kombi-

nacích, na přání je pak možné lakovat jakýmkoli odstínem RAL,

nebo potisknout motivem dle vlastního výběru. Praktickým prv-

kem je možnost osazení dvěma druhy zaoblených madel z ele-

gantního broušeného či leštěného nerezu. Dle volby může být

madlo jednostranné, nebo oboustranné.

Oba elektrické radiátory jsou standardně dodávány ve výšce 1765 mm.

Zákazníci si ale mohou volit ze dvou délek tělesa (456 a 606 mm).

Užší z nich má elektrický příkon topné fólie 600 W, širší verze pak

disponuje příkonem slušných 900 W. Se stoupajícím podílem

výroby energie získávané z obnovitelných zdrojů jsou elektrické

radiátory ideální cestou pro úsporu prostředků i šetrný přístup

k životnímu prostředí. Kvalitní zpracování nosné konstrukce je

předpokladem odolnosti, dlouhé životnosti a spolehlivosti. Pojď-

me si tedy obě novinky představit blíže.

Elektrický radiátor E-Arte

Vertikální elektrický radiátor se zaoblenými tvary. To je model

E-Arte, který bez nutnosti stavební přípravy a budování rozvodů

teplé vody pracuje a vytápí v podstatě ihned po připojení do elek-

trické zásuvky. Jeho maximální povrchová teplota je z důvodu

bezpečnosti omezena na 60 °C. Výhodou radiátoru E-Arte je kro-

mě moderního vzhledu také jeho nízká hmotnost, snadná mani-

pulace a jednoduché ovládání. Součástí dodávky je elektronický

bezdrátový termostat s podsvíceným LCD displejem. Regulační

prvek se po připojení do sítě s radiátorem automaticky spáruje

a vy si už můžete pohodlně užívat všech dostupných funkcí. Mezi

základní specifikace programovatelného termostatu patří napří-

klad nastavitelný teplotní rozsah, časové plány, protizámrzný re-

žim, funkce BOOST, režim dovolená nebo režim spánku.

Elektrický radiátor E-Saga

Hladké, tenké elektrické těleso E-Saga je v principu konstrukční

variantou E-Arte. Čelní stěna ocelového pláště je nosnou plochou

pro předávání tepla do interiéru. Tepelné pohody je dosaženo se-

trvalým předáváním příjemného, sálavého tepla do prostoru.

Konstrukce svorníků pro uchycení designových nerezových ma-

del umožňuje jejich umístění ve třech výškových pozicích. Díky

madlům získáte z jednoduchého, čistého až strohého „looku“

praktického pomocníka do domácnosti. Pro své výrazné proporce je

těleso E-Saga vhodné do předsíní, obývacích pokojů, vstupních hal,

ale i na místa, kde není možné využít jiného zdroje tepla. Sluší

mu to jak v metalických barvách, tak v barvách se strukturovaným

povrchem. I v tomto případě zajišťuje pohodlné ovládání elek-

trického otopného tělesa, bezdrátový týdenní programovatelný

termostat s LED podsvícením. Digitální termostat může ovládat

a řídit i více elektrických těles zároveň, případně celou bytovou

jednotku v jednotném tepelném režimu.
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� Obr. 1 � Elektrický radiátor E-Arte – barva Černý samet S40

� Obr. 2 � Elektrický radiátor E-Saga – barva Skořice S35


