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WIDOK PRZEKROJU PIECA AKUMULACYJNEGO
z dynamicznym roz∏adowaniem

Piece akumulacyjne WSP standardowe wyposa˝one sà w termomechaniczny
regulator ∏adowania, zaÊ p∏askie, niskie i statyczne w elektroniczny. W przy-
padku piecy WSP 2010, 1210 F i 1810 F napi´cie zasilania 400V, mo˝na
zamieniç na 230V. W przypadku pod∏àczenia urzàdzenia na 400V moc
urzàdzenia mo˝e zostaç zredukowana do 91,6%, 83,3% i 75% przez zmian´
okablowania elektrycznego (nie dotyczy pieca statycznego). 
Energia cieplna wytworzona elektrycznie podczas trwania drugiej, taƒszej
taryfy energetycznej akumulowana jest w rdzeniu pieca akumulacyjnego, a
nast´pnie w zale˝noÊci od ˝àdanej temperatury pomieszczenia 
oddawana przy pomocy dmuchawy elektrycznej oraz w niewielkiej 
cz´Êci przez zewn´trznà powierzchni´ pieca (obudow´). Oddawanie ciep∏a
(roz∏adowanie) regulowane jest poprzez zamontowany na Êcianie, lub wbu-
dowany w piec, regulator temperatury pomieszczenia. ˚àdanà temperatur´
pomieszczenia nale˝y nastawiç na regulatorze, który automatycznie steruje odd-
awaniem ciep∏a z urzàdzenia w taki sposób, ˝e przez ca∏y czas utrzymywane
jest ono na sta∏ym poziomie. W przypadku kilkudniowej nieobecnoÊci, podczas
bardzo zimnych dni, zalecane jest pozostawienie regulatora temperatury
pomieszczenia w∏àczonego i nastawionego na temperatur´ wynoszàcà np. 10°C.
Pomo˝e to zabezpieczyç pomieszczenie lub budynek przed nadmiernym
wych∏odzeniem. 
Nale˝y równie˝ pami´taç o tym, aby zapewniç prawid∏owe funkcjonowanie
urzàdzenia powinniÊmy dokonywaç regularnych przeglàdów zespo∏ów kon-
trolnych i regulacyjnych pieca oraz ca∏ego systemu ∏adowania i roz∏adowania.
Wszystkie czynnoÊci zwiàzane z kontrolà urzàdzenia powinniÊmy zleciç autory-
zowanemu serwisowi. 
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PIECE AKUMULACYJNE WSP - STANDARD
z dynamicznym roz∏adowaniem

Typ: WSP 2010 3010 4010 5010 6010 7010

SzerokoÊç (mm) 605 780 995 1130 1305 1480

WysokoÊç (mm): 650 650 650 650 650 650

G∏´bokoÊç (mm): 245 245 245 245 245 245

Cí ˝ar z ceg∏ami (kg): 118 169 220 271 322 373

Napi´cie zasilania: 3/N/PE  ~ 400V  50 HZ

Moc przy∏àcza (kW): 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Max pojemnoÊç 
∏adowania PH (kwh):

17,0 25,5 35,0 42,0 51,0 61,5

Ceg∏y (szt.)/IloÊç opak. (szt.): 12 / 6 18 / 9 24 / 12 30 / 15 36 / 18 42 / 21

Opór sterujàcy (kW) 2,78

Grza∏ki dodatkowe
Moc grzewcza (kW):

0,35 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5

Numer katalogowy 185197K 185198K 185199K 185200K 185201K 185202K

• Nowoczesny, atrakcyjny wyglàd, kolor obudowy bia∏y ( RAL 9010 ).
• Urzàdzenie spe∏nia wymagania obowiàzujàcej od 2004 roku normy

bezpieczeƒstwa EN 60335.
• Dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeƒstwa zapewnia maksymalne 

bezpieczeƒstwo.
• Izolacja cieplna i ceg∏y wykonane z materia∏ów najwy˝szej jakoÊci.
• Fabrycznie zamontowane i okablowane grza∏ki umo˝liwiajà szybki bezpieczny

monta˝ urzàdzenia.
• Wygodna dla monta˝u i ∏atwo dost´pna przestrzeƒ pod∏àczenia elektrycznego 

z wysuwanà listwà zaciskowà.
• Seryjne wbudowane sito przeciw kurzowe.
• Szczególnie cicha praca urzàdzenia dzi´ki zastosowaniu dmuchaw wysokiej

jakoÊci.
• Mo˝liwoÊç wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia i dodatkowych

grza∏ek. 



PIECE AKUMULACYJNE WSP...F - P¸ASKIE
z dynamicznym roz∏adowaniem

• Piec akumulacyjny p∏aski, g∏´bokoÊç wraz z dystansowà  kratkà 
Êciennà - 21,8 cm.

• Nowoczesny i atrakcyjny wyglàd, kolor obudowy bia∏y ( RAL 9010 ).
• Urzàdzenia spe∏niajà wymagania obowiàzujàcej od 2004 roku normy 

bezpieczeƒstwa EN 60335.
• Dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeƒstwa zapewnia maksymalne 

bezpieczeƒstwo.
• Izolacja cieplna i ceg∏y wykonane z materia∏ów najwy˝szej jakoÊci
• Uniwersalny elektroniczny regulator ∏adowania.
• Fabrycznie zamontowane i okablowane grza∏ki umo˝liwiajàce szybki 

bezproblemowy monta˝ urzàdzenia.
• Wygodna do monta˝u i ∏atwo dost´pna przestrzeƒ pod∏àczenia elektrycznego, 

z wysuwanà listwà zaciskowà.
• Seryjnie wbudowane sito przeciwkurzowe.
• Szczególnie cicha praca urzàdzenia dzi´ki zastosowaniu dmuchaw wysokiej

jakoÊci.
• Mo˝liwoÊç wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia i dodatkowych

grza∏ek.

Typ: WSP - F 1210 1810 2410 3010 3610 4210 4810

SzerokoÊç (mm): 580 741 902 1063 1224 1385 1546

WysokoÊç (mm): 546 546 546 546 546 546 546

G∏´bokoÊç (mm): 197 197 197 197 197 197 197

Ci´˝ar, z ceg∏ami (kg): 73,5 106 137,5 169 201 232,5 264,5

Napi´cie zasilania: 3/N/PE ~ 400V 50 HZ

Moc przy∏àcza (kW): 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

Max pojemnoÊç ∏adowania PH
(kwh):

10,8 16,2 20,7 25,9 31,3 38,8 43,8

Ci´˝ar z ceg∏ami (kg): 73.5 106 137,5 169 201 232,5 264,5

Grza∏ki dodatkowe,moc grzew-
cza (kW):

0,35 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7

Numer katalogowy 185206K 185207K 185208K 185209K 185210K 185211K 185212K

• Piece akumulacyjne niskie, wysokoÊç tylko 49 cm.
• Nowoczesny atrakcyjny wyglàd, kolor obudowy ( RAL 9010 ).
• Urzàdzenia spe∏niajà wymagania obowiàzujàcej  od 2004 roku normy 

bezpieczeƒstwa EN 60335.
• Dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeƒstwa zapewnia maksymalne 

bezpieczeƒstwo.
• Izolacja cieplna i ceg∏y wykonane z materia∏ów najwy˝szej jakoÊci.
• Uniwersalny elektroniczny regulator ∏adowania.
• Fabrycznie zamontowane i okablowane grza∏ki umo˝liwiajàce szybki 

bezproblemowy monta˝ urzàdzenia.
• Wygodna do monta˝u i ∏atwo dost´pna przestrzeƒ pod∏àczenia elektrycznego 

z wysuwanà listwà zaciskowà.
• Seryjnie wbudowane sito przeciwkurzowe.
• Szczególnie cicha praca urzàdzenia dzi´ki zastosowaniu dmuchaw wysokiej

jakoÊci.
• Mo˝liwoÊç wbudowania regulatora temperatury pomieszczenia i dodatkowych

grza∏ek.

PIECE AKUMULACYJNE WSP...N - NISKIE
z dynamicznym roz∏adowaniem

Typ: WSP - N 3510 5010 

SzerokoÊç (mm): 1130 1480

WysokoÊç (mm): 490 490

G∏´bokoÊç (mm): 245 245

Ci´˝ar, z ceg∏ami (kg): 188,5 259

Napi´cie zasilania: 3/N/PE ~400V 50Hz

Moc przy∏àcza (kW): 3,5 5,0

Max pojemnoÊç ∏adowania PH (kWh): 28 40

Ci´˝ar z ceg∏ami (kg): 188,5 259

Grza∏ki dodatkowe
moc grzewcza (kW):

1,0 1,5

Numer katalogowy 185203K 185204K



• Odpowiada najnowszym europejskim normom bezpieczeƒstwa.
• Nowoczesny wyglàd, kolor obudowy pasujàcy do ka˝dego wystroju

pomieszczenia.
• Do wyboru modele z regulacjà r´cznà (ETC...M) lub pó∏automatycznà (ETC...A).
• Odczucie przyjemnego ciep∏a w pomieszczeniu, dzi´ki efektywnemu

wypromieniowaniu ciep∏a przez obudow´.
• PrzemyÊlana konstrukcja urzàdzenia zapewnia bardzo szybki i bezproblemowy

monta˝.
• ¸atwo dost´pne i czytelne oznakowane pokr´t∏a regulacyjne.
• Dodatkowe zabezpieczenie urzàdzenia przed przewróceniem poprzez mo˝liwoÊç

monta˝u do Êciany.
• Skuteczne zabezpieczenie przed przegrzaniem dzi´ki zastosowaniu ogranicznika

temperatury bezpieczeƒstwa z r´cznym odblokowaniem.

PIEC AKUMULACYJNY ETC
ze statycznym roz∏adowaniem

Typ: ETC 85M 170M 250M 340M 170A 250A 340A

SzerokoÊç (mm): 355 585 815 1045 585 815 1045

WysokoÊç (mm): 700 700 700 700 700 700 700

G∏´bokoÊç (mm): 170 170 170 170 170 170 170

Ci´˝ar, z ceg∏ami (kg): 46 84 124 169 84 124 169

Napi´cie zasilania: 3/N/PE ~ 400V 50 HZ

Moc przy∏àcza (kW): 0,85 1,7 2,55 3,4 1,7 2,55 3,4

Max pojemnoÊç ∏adowania PH
(kwh):

Ceg∏y (szt.)/IloÊç opak. (szt.): 2 4 6 8 4 6 8

Grza∏ki dodatkowe,moc grzew-
cza (kW):

1 2 3 4 2 3 4

Numer katalogowy 18205901 18206001 18206101 18206201 18206301 18206401 18206501

• Ogrzewacze akumulacyjne do zabudowy w kuchni.
• ¸adowanie ogrzewacza odbywa si´ podczas taƒszej taryfy. Przy zapotrzebowaniu

ciep∏a jest ono oddawane przy pomocy dmuchawy do pomieszczenia.
• Kolor obudowy zbli˝ony do RAL 9016.
• Wbudowany regulator temperatury pomieszczenia z chowanym pokr´t∏em

obs∏ugi.
• Skuteczna izolacja cieplna wysokiej jakoÊci.
• Ceg∏y ceramiczne o du˝ej zdolnoÊci zatrzymywania ciep∏a.
• Przystosowane do wbudowania grza∏ki dodatkowej.
• Szybki monta˝ dzi´ki wbudowanym i okablowanym grza∏kom ze stali

nierdzewnej.
• Dost´pny zestaw uzupe∏niajàcy do monta˝u poza szafkami kuchennymi (ES 300 H).
• SzerokoÊç tylko 45 cm, przystosowana do standardu szafek kuchennych.
• Idealne do ma∏ych kuchni.
• Mo˝liwoÊç zabudowy w ciàgu szafek kuchennych.
• Optymalne oddawanie ciep∏a i prosta obs∏uga. Ogrzewacz nie jest zakrywany

przez meble kuchenne.
• ¸adowanie zale˝ne od warunków atmosferycznych.

PIEC KUCHENNY WSP 300 H
z elektronicznym regulatorem ∏adowania

Typ: WSP 300H

SzerokoÊç (mm): 445

WysokoÊç (mm): 820 (850)

G∏´bokoÊç (mm): 570 (600)

Ci´˝ar, z ceg∏ami (kg): 201

Napi´cie zasilania: 3/N/PE ~ 400V 50 HZ

Moc przy∏àcza (kW): 3,0

Max pojemnoÊç ∏adowania
PH   (kwh):

Ceg∏y (szt.)/IloÊç opak. (szt.): 8

Grza∏ki dodatkowe,moc
grzewcza (kW):

Numer katalogowy 189811

ES 300 H - Zestaw uzupe∏niajàcy
Zestaw uzupe∏niajàcy do ustawienia WSP 300 H poza szafkami.
Kompletny zestaw z blatem, blaszanà Êciankà przednià, lakierowanà na bia∏o
lakierem piecowym, lewà i prawà pokrywà blaszanà, listwà przy∏àczeniowà i
materia∏em mocujàcym.

ZH 300 H - Grza∏ka dodatkowa
Umo˝liwia dogrzanie w przypadku podwy˝szonego zapotrzebowania ciep∏a w
czasie dro˝szej taryfy.
Kompletny zestaw z termostatem przylgowym i materia∏em mocujàcym i
przy∏àczeniowym.
Moc grzewcza 0,5 kW.



KONWEKTOR NISKOTEMPERATUROWY
STOJÑCY / WISZÑCY - SK 204 / SK 204 T

• Konwektor z dwoma stopniami mocy: 1000 W, 2000 W, wyposa˝ony we
wtyczk´.

• Model bez dmuchawy SK 204
• Model z cicho pracujàcà dmuchawà SK 204 T
• Zabezpieczenie temperaturowe.
• Temperatura nastawiana bezsopniowo pokr´t∏em, w zakresie od ok. 

+5°C do ok. +30°C, z zabezpieczeniem przeciwmrozowym.
• Zabezpieczenie przed nadmiernà temperaturà (ogranicznik temperatury 

bezpieczeƒstwa).
• Uchwyt do mocowania na Êcianie.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Waga (kg) Nr kat.

SK 204 WTYCZKA BIA¸Y/CIEMNOSZARY 2 4,0 22 21 46

SK 204 T WTYCZKA BIA¸Y/CIEMNOSZARY 2 4,5 22 21 47

OSPRZ¢T DO PIECÓW AKUMULACYJNYCH

Sterownik ∏adowania - centralny
ELFAMATIC V 3000
Sterowanie ∏adowania. Elektroniczne urzàdzenie sterownicze do∏adowania w
komplecie z czujnikiem pogodowym. Maksymalna moc sterowania 300 W.
- system napi´cia sterowniczego, 40/70/80%-owy czas pracy.
- obni˝one ∏adowanie nastawiane w zakresie 0-100%.
- logika letnia 15% - do wyboru.
- ∏atwy monta˝ poprzez cokó∏ wtykowy.

Sterownik ∏adowania - grupowy
ELFAMATIC G 3000
Grupowe urzàdzenie sterownicze. Nastawiane indywidualnie w zakresie od -
36% do 12%
- obni˝enie -35% - do wyboru.
- system napi´cia sterowniczego 40/80% ED.
- moc sterownicza maksymalnie 300 W.
- stosowane w po∏àczeniu z ELFAMATIC V 3000.
- ∏atwy monta˝ poprzez cokó∏ wtykowy.

Regulatory temperatury - zintegrowane
RTi 101 EP - przeznaczony do pieców 

- WSP 2010 - WSP 7010 
RTi 103 EP - przeznaczony do pieców 

- WSP 1210 F - WSP 4810 F
RTi 102 E - przeznaczony do pieców 

- WSP 1210 F - WSP 4810 F; WSP3510N; WSP5010N
RTi 100 M - przeznaczony do pieców 

- WSP 2010 - WSP 7010

Regulatory temperatury pomieszczeƒ
RT 600 
Moc w∏àczeniowa maks. 2300 W (10A).
Nastawy temperatury w zakresie od +5°C do + 40°C.
Przystosowany do monta˝u natynkowego.
Posiada mo˝liwoÊç ograniczania zakresu temperatur.
Obni˝anie temperatury mo˝liwe poprzez oddzielny programator czasowy. 

RT 601 SN
Termiczne sprz´˝enie zwrotne zapewniajàce wysokà dok∏adnoÊç regulacji 
i ma∏à histerez´ w∏àczania.
Moc w∏àczeniowa maks. 2300 W (10A).
Przystosowany do monta˝u natynkowego.
Posiada mo˝liwoÊç ograniczania zakresu temperatur.
Wyposa˝ony w jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy, 16A.

RT 602 SN SZ 
Termiczne sprz´˝enie zwrotne zapewniajàce wysokà dok∏adnoÊç regulacji 
i ma∏à histerezà w∏àczania.
Moc w∏àczeniowa maks. 2300 W (10A).
Przystosowany do monta˝u natynkowego.
Posiada mo˝liwoÊç ograniczania zakresu temperatur.
Wyposa˝ony w jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy, 16A.
oraz w∏àcznik dla dodatkowej grza∏ki.

RTE 900 SN 
Elektroniczny regulator temperatury pomieszczeƒ.
Moc w∏àczeniowa 3600W (16A).
Przystosowany do monta˝u podtynkowego.
Obni˝anie temperatury mo˝liwe poprzez oddzielny programator czasowy.
Wyposa˝ony w jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy 16A.



OGRZEWACZ WENTYLATOROWY HS 204 ST

• Ogrzewacz wentylatorowy do szybkiego ogrzewania.
• Obudowa o nowoczesnym kszta∏cie wykonana z tworzywa sztucznego.
• Bezstopniowe ustawienie temperatury w zakresie od ok. +5°C do ok. +45°C z

zabezpieczeniem przeciwmrozowym.
• Posiada klas´ ochronnoÊci II i stopieƒ ochrony IP X0.
• Wybór trybu pracy: (0 - w∏àczony, - zimny nawiew, 1 - grzanie 1000 W, 

2 - grzanie 2000 W).
• Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu.
• Sygnalizacja pracy - lampka kontrolna.
• Zabezpieczenie w przypadku wywrócenia.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Waga (kg) Nr kat.

HS 204 ST STA¸E SREBRNY - METALIK 2,0 1,0 18 99 72

VKE 151
OGRZEWACZ ¸AZIENKOWY

• Urzàdzenie ogrzewajàce ∏azienk´ i suszàce
r´czniki.

• 1,5 kW mocy grzewczej i wydajna dmuchawa
zapewniajàca szybkie nagrzewanie.

• Obudowa metalowa, lakierowana piecowo na
kolor bia∏y, wyposa˝ona w dwa uchwyty do
r´czników.

• Bezstopniowe ustawienie temperatury w zakre-
sie od ok. +5°C do ok. +30°C. 
z zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

• Przycisk w∏àcz / wy∏àcz.
• Programator czasowy z wybiegiem 120 minut

s∏u˝àcy do czasowego ograniczenia pracy.
• Przewód przy∏àczeniowy do elektrycznego

pod∏àczenia sta∏ego, z dodatkowym 
przewodem sterujàcym, do eksploatacji 
z obni˝onà temperaturà.

• Rodzaj zabezpieczenia IPX 4, klasa 
bezpieczeƒstwa II.

• Oddzielny uchwyt monta˝owy i wkr´ty mocujàce u∏atwiajà monta˝
urzàdzenia. 

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Waga (kg) Nr kat.

VKE 151 STA¸E BIA¸Y 1,5 12,5 18 76 17

KONWEKTOR ÂCIENNY WKL

• Wskazane do pomieszczeƒ, w których szybko pragniemy uzyskaç 
w∏aÊciwà temperatur´.

• Ciep∏o jest rozprowadzane w pomieszczeniu równomiernie przez 
naturalnà cyrkulacj´ powietrza.

• Rurkowe elementy grzewcze z wysokiej jakoÊci stali stopowej z p∏ytkami alu-
miniowymi.

• Przewód zasilajàcy wyposa˝ony we wtyczk´.
• Ochrona IP 24 (przeciwbryzgowa) i klasa bezpieczeƒstwa II
• Listwa monta˝owa.

Model WKL Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Wymiary (cm) wys./szer./g∏´b. Waga (kg) Nr kat.

WKL 502

WTYCZKA BIA¸Y

0,5 40 28 8 2,5 18 97 67

WKL 752 0,75 40 36 8 3,6 18 97 68

WKL 1002 1,0 40 44 8 4,3 18 97 69

WKL 1502 1,5 40 60 8 6,0 18 97 73

WKL 2002 2,0 40 84 8 8,06 18 97 74

WKL 2502 2,05 40 100 8 10,3 18 97 75

WKL 3002 3,0 40 100 8 10,3 18 97 70

OGRZEWACZ WENTYLATOROWY VH-211

• Ogrzewacz wentylatorowy do
szybkiego ogrzewania np. ∏azien-
ki.

• Stabilna obudowa o nowoczes-
nym kszta∏cie, 
wykonana z blachy stalowej.

• Bezstopniowe ustawianie 
temperatury w zakresie od ok.
+5°C do ok. +30°C z 
zabezpieczeniem
przeciwmrozowym.

• Przewód zasilajàcy wyposa˝ony
we wtyczk´.

• Szybki monta˝ przy u˝yciu 3 wkr´tów.
• Pe∏ne bezpieczeƒstwo w ∏azience dzi´ki dzi´ki rodzajowi zabezpieczenia IP 23

i klasie bezpieczeƒstwa II.
• Mo˝liwoÊç zastosowania dodatkowego regulatora temperatury

pomieszczenia.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

VH-211 WTYCZKA BIA¸Y 2,0 18 76 14



OGRZEWACZ WENTYLATOROWY FW 505

• Ogrzewacz zabezpieczajàcy przed
zamarzaniem.

• Idealny do utrzymywania dodatnich
temperatur w ma∏ych pomieszczeniach.

• Moc grzewcza 500W.
• Potencjometr suwakowy do bezstop-

niowego doboru temperatury, od
zabezpieczenia przeciwmrozowego,
+5°C do +30°C.

• Ogranicznik temperatury
bezpieczeƒstwa z odblokowaniem.

• Klasa bezpieczeƒstwa II.
• Prosty i szybki monta˝ na Êcianie.
• Metalowa obudowa koloru bia∏ego RAL 9016, Êcianki boczne z tworzywa

sztucznego w kolorze szarym.
• Przewód zasilajàcy o d∏ugoÊci 90 cm, wyposa˝ony we wtyczk´.
• Wymiary: wysokoÊç 40 cm, szerokoÊç 25 cm, g∏´bokoÊç 11 cm, ci´˝ar 1,0 kg.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

FW 505 WTYCZKA BIA¸Y 0,5 22 09 95

OGRZEWACZ WENTYLATOROWY HS 203 T

• Ma∏e wymiary, duêa moc grzewcza -
2000W.

• Nowoczesny wyglàd.
• Wybór trybu pracy:

0 - wy∏àczony.
- zimny nawiew.

1 - grzanie 1000 W.
2 - grzanie 2000 W.

• Wydajna dmuchawa.
• Bezstopniowy dobór temperatury, od

zabezpieczenia przeciwmrozowego do
ok. 45°C.

• Lampka kontrolna.
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
• Klasa bezpieczeƒstwa II.
• Ca∏kowite bezpieczeƒstwo poprzez wy∏àczanie si´ ogrzewania w przypadku

przewrócenia urzàdzenia.
• Przewód zasilajàcy z wtyczkà.
• Kolor: bia∏y.
• Wymiary: wysokoÊç 28 cm, szerokoÊç 20,3 cm, g∏´bokoÊç 15,4 cm.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

HS 203 T WTYCZKA BIA¸Y 2,0 18 99 70

CHODNICZEK (DYWANIK) OGRZEWAJÑCY
TBF65/TBF95

• Ogrzewanie nóg tam, gdzie sobie tego ˝yczymy.
• Idealne dla domu i dla biura.
• Szybkie i skuteczne nagrzewanie.
• Dost´pny w dwóch wielkoÊciach.
• Pod∏àczenie do sieci 230V/50Hz, z wtyczkà i wy∏àcznikiem.
• Z bezpiecznikiem temperaturowym.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

TBF 65
WTYCZKA SZARY

65 18 38 04

TBF 95 95 18 38 05

OGRZEWACZ WENTYLATOROWY VH 206, VH 227, VH 229

• Ogrzewacze wentylatorowe s∏u˝àce do
szybkiego ogrzewania ∏azienek.

• Bardzo p∏aska obudowa, tylko 10,5 cm
g∏´bokoÊci.

• Obudowa metalowa odporna na
uszkodzenia.

• Bezstopniowy dobór temperatury zabez-
pieczenia przeciwmrozowego do ok.
+30°C.

• Cicha dmuchawa.
• VH 227: mo˝liwoÊç ograniczenia czasu

pracy do 60 minut przez minutnik.
• VH 229: z 24 godzinnym programatorem

czasowym.
• Przewód zasilajàcy wyposa˝ony we wtyczk´.
• Rodzaj ochrony IP 23, klasa ochrony I.
• Kolor bia∏y.

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

VH 206 WTYCZKA BIA¸Y 2,0 18 43 95

VH 227 WTYCZKA BIA¸Y 2,0 18 43 98

VH 229 WTYCZKA BIA¸Y 2,0 18 43 99



Model: HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Zasilanie (V/Hz): 230/50 230/50 230/50

Moc (kW): 1,8 2,6 2,6

Wymiary wys. / szer. / g∏. (mm): 250/238/230 250/238/230 266/257/230

Ci´˝ar (kg): 2,5 2,7 4,2

Pod∏àczenie: sta∏e sta∏e sta∏e

Kolor: bia∏y bia∏y bia∏y

Numer katalogowy: 18 79 27 18 79 28 18 79 29

HE 181
Urzàdzenie przeznaczone dla budynków u˝ytecznoÊci publicznej, 
gastronomii, przemys∏u. Bezdotykowa obs∏uga dzi´ki czujnikowi podczerwieni
pozwala na higieniczne i ekonomiczne korzystanie z urzàdzenia. 
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu otrzymujemy dok∏adnie tyle ciep∏a, ile w danym
momencie potrzebujemy. Elegancka obudowa i ma∏e gabaryty urzàdzenia
sprawiajà, i˝ doskonale komponuje si´ ono w pomieszczeniu stanowiàc 
w ten sposób element wykoƒczeniowy ∏azienki. Obudowa wykonana 
z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia 
i promieniowanie ultrafioletowe, zapewnia bezpieczeƒstwo oraz komfort
u˝ytkowania. Podczas suszenia ràk wydobywa si´ przyjemny zapach pochodzà-
cy z fabrycznie zamontowanego wymiennego wk∏adu zapachowego.

HE 260 T
Suszarka ta posiada wszystkie zalety poprzedniego modelu, jednak˝e posiada
wi´kszà moc. Dzi´ki temu powietrze wydmuchiwane jest z o wiele wi´kszà si∏à.
Urzàdzenie to doskonale sprawdza si´, gdy zale˝y nam na bardzo szybkim
wysuszeniu ràk. 

HE 260 TM
Jest to najmocniejszy model suszarki ze wszystkich tu prezentowanych. Posiada
takà samà moc jak suszarka HE 260T z wyjàtkiem obudowy, która zosta∏a wyko-
nana z metalu. Zaletà tego urzàdzenia jest to, i˝ mo˝e ono byç montowane
wsz´dzie tam gdzie ∏atwo mo˝e dojÊç do uszkodzeƒ. 

Wszystkie suszarki posiadajà nowoczesny sposób monta˝u, dzi´ki któremu ele-
menty pod∏àczeniowe urzàdzenia sà schowane, co stanowi dodatkowy element
estetyczny wykoƒczenia ∏azienki.

SUSZARKI DO RÑK SERII HE181 i HE 260OGRZEWACZ WENTYLATOROWY HL 203

• Por´czny, du˝a moc grzewcza - 2000W.
• Nowoczesny wyglàd.
• Cichobie˝na dmuchawa.
• Wybór trybu pracy:

0 - wy∏àczony.
- zimny nawiew.

1 - grzanie 1000 W.
2 - grzanie 2000 W.

• Bezstopniowy dobór temperatury, od
zabezpieczenia przeciwmrozowego do
ok. 30°C.

• Klasa bezpieczeƒstwa II.
• Funkcja zabezpieczenia przeciwmrozowego.
• Przewód zasilajàcy z wtyczkà.
• Kolor: bia∏y z czarnà kratkà wylotu powietrza.
• Wymiary: wysokoÊç 11,4 cm, szerokoÊç 22,3 cm, g∏´bokoÊç 20,4 cm.

HE 181, HE 260 T HE 260 TM

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

HL 203 WTYCZKA BIA¸Y 2,0 18 76 71

SUSZARKA DO W¸OSÓW HTE 180

Suszarka do w∏osów
• Szybkie, przyjemne suszenie w∏osów poprzez du˝à

moc grzewczà i du˝y przep∏yw powietrza.
• Higieniczne, bezdotykowe w∏àczanie i wy∏àczanie

poprzez zastosowanie czujników podczerwieni.
• Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa

sztucznego.
• Wymiary: wysokoÊç 315 mm, szerokoÊç 258 mm,

g∏´bokoÊç 152 mm, ci´˝ar 3,2 kg.
HTW Regulowany wieszak do HTE 180
• Bezstopniowa regulacja wysokoÊci suszarek do

w∏osów HTE 180.
• Elegancka i odporna na uszkodzenia szyna z alumini-

um.
• Zakres nastaw wysokoÊci - 55 cm.
• Bardzo ∏atwa zmiana wysokoÊci dzi´ki

zrównowa˝eniu ci´˝aru.
• Wymiary: wysokoÊç 1040mm, szerokoÊç 140mm,

g∏´bokoÊç 76mm, 
ci´˝ar 5,1 kg

Model Pod∏àczenie Kolor Moc w kW Nr kat.

HTE 180 + HTW STA¸E BIA¸Y 1,8 183735K
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