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Doris

Elegantni kopalniški radiator z ventilatorjem
praktičnim upravljanjem

• Doris je estetsko oblikovan kopalniški radiator in
sušilnik brisač z veliko praktičnimi funkcijami.

• Na voljo je v 3 modelih in 9 verzijah, vključno s turbo
ventilatorjem in dvojnim energijskim modulom.

• Doris ustreza vsem zahtevam uporabnikov in
zagotavlja optimalno udobje.

PREDNOSTI IN KORISTI
Hitro ogrevajoč, neslišen in eleganten Doris Atlantic kopalniški radiator je
na razpolago v različnih izvedenkah za skladno prilagoditev v vsaki kopalnici
in izpolnjevanju vseh zahtev. Stenska montaža je zelo enostavna s povezavo na
električno vtičnico na razdalji približno 30 cm pod radiatorjem.
Glede na model ima Doris veliko različnih možnosti funkcij: temperaturni senzor
prostora, turbo ventilator s časovnikom in priročno odstranljiv prašni filter (modeli z
ventilatorjem) več tarifen digitalni termostat, gumb za preklapljanje delovanja pozimi/poleti (kombinirani modeli), ki omogoča varčevanje z energijo ter nižje stroške
obratovanja in sistem za preprečevanje umazanije (Anti Staining Process), ipd.
Doris Atlantic kopalniški radiator je zelo prijazen uporabniku z enostavno nadzorno
ploščo in učinkovitimi gumbi za upravljanje, ki so zlahka dostopni na čelni strani
aparata.

ZAKAJ IZBRATI DORIS ATLANTIC KOPALNIŠKI RADIATOR?
Z Doris Atlantic kopalniškim radiatorjem so razvojni strokovnjaki v podjetju Atlantic dosegli odlično razmerje med vrhunsko tehnologijo in
eleganco. Odvisno od modela, Doris Atlantic kopalniški radiator lahko ogreva 100% na elektriko ali kombinirano v povezavi z centralnim
ogrevanjem. Doris dvojni energetski modul (dual energy model) lahko pozimi v ogrevalni sezoni deluje povezan na sistem centralnega
gretja, v prehodnih obdobjih in poleti pa lahko za delovanje uporablja vgrajen električni turbo ventilator.
Doris Atlantic kopalniški radiator za delovanje uporablja sistem tekočinskega ogrevanja z kroženjem ogrevalne tekočine v radiatorskih ceveh
in s konstrukcijo v obliki lestve omogoča učinkovito sušenje tudi večjih brisač. Omogoča hitro in nežno ogrevanje za optimalno udobje pri
sušenju več brisač hkrati.
Izvedenke z “turbo mode” funkcijo omogočajo dodatno moč in ogrevalni učinek. Doris Atlantic kopalniški radiator, s kombinacijo elegance,
enostavnosti in učinkovitosti opravičuje dober nakup.

OSNOVNE TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Osnovne tehnične značilnosti:
- Na razpolago v 3 modelih: klasični (3 verzije), ventilatorski (3 verzije) in klasični
kombiniran z ventilatorjem (3 verzije).
- Barva: Bela (RAL 9016).
- Grelec: od 500 do 1000 W (+1000 W verzijo z turbo ventilatorjem).
- 6 stopenjska regulacija: Udobno/ Comfort, Udobno/Comfort -1°C, Udobno/Comfort -2°C,
Ekonomično/Economy, Proti zamrzovalana/Frost-free,
Izklopljeno/Stop
- Zaščita : IP 24, varnostni termostat proti pregretju, LED indikator ogrevanja.

Nosilne ogrevalne prečke za sušenje brisač
Nadzorna plošča
Temperaturni termostat (varnostni)

Nadzorna plošča

Grelec
Senzor regulacije

Gumb za nastavitev pozicije proti
zamrzovanju in indikator gretja

Gumb za vklop / izklop ventilacije*
LED indikacijska lučka za vklop / izklop

Gumb za Vklop/Izklop

Ogrevalna tekočina
Navpične cevi

Gumb za vklop ventilatorskega gretja
Funkcija hitrega delovanja z časovno
nastavitvijo (1/4 ure, 1/2 ure, 1 ure in 2 ure)
z LED indikatorjem.
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*Kombinirana izvedenka.

UPORABNIKU PRIJAZNO
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- Ustrezna rešitev za sušenje brisač in ogrevanje
kopalnice s praktično obliko lestve in opcijo
ogrevanja z ventilatorjem
- Priklop mogoč že približno 30 cm pod
radiatorjem
- Priročno odstranljiv prašni filter, ki se da
enostavno očistiti ne da bi pri tem odstranili
radiator s stene

Š

200
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500 W

750 W

1000 W

TEHNIČNI PODATKI

Moč
(W)

DIMENZIJE (mm)

Širina (Š)

Doris Classic /Klasično ogrevanje
500
550
750
550
1000
550
Doris Fan/Ventilatorsko ogrevanje
500/ + 1000
550
750/ + 1000
550
1000/ + 1000
550
Doris Mixed fan/Kombinirano ogrevanje
500/ + 1 000
550
750/ + 1 000
550
1 000/ + 1 000
550

Debelina (D)

Ogrevalna moč
vode/W*

A

B

TEŽA
(kg)

815
1 225
1 749

105
105
105

-

656
1 066
1 599

400
400
400

15
21
30

829
1 239
1 772

150
150
150

-

451
861
1 394

386
386
386

17
23
32

829
1 239
1 772

150
150
150

367
571
876

451
861
1 394

386
386
386

12.5
17
23

Višina (V)

*Moč ogrevalne vode (Watts) za Δt vroče vode: 50°C
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