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Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Clean air solutions



Grzejnik zaprojektowany dla pełnej funkcjonalności również w 
niskotemperaturowych systemach grzewczych. Na podłodze 
przy oknie lub we wnęce. Zehnder Stana Neo zapewnia 
optymalne rozprowadzenie ogrzanego powietrza w całym 
pomieszczeniu. Ciche, wbudowane wentylatory zapewniają 
jeszcze większą wydajność nawet przy niskich temperaturach 
systemowych. Konsola maskująca grzejnika konwektorowego 
elegancko zakrywa przyłącza. Dyskretny pod względem 
wzornictwa, a zarazem różnorodny modelowo grzejnik 
Zehnder Stana Neo doskonale komponuje się z każdą 
aranżacją wnętrza. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i 
powierzchniach z karty Zehnder.

Zalety
■ Wysoka sprawność energetyczna, gdyż model wspomagany 

przez wentylator może pracować wydajnie z pompą ciepła i/
lub w niskotemperaturowych systemach grzewczych

■ Kompaktowa konstrukcja
■ Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
■ Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych 

pomieszczeń
■ Niski, a dzięki temu idealny do umieszczenia przed fasadą 

szklaną
■ Konsola maskująca ze zintegrowanymi, niewidocznymi 

przyłączami
■ Prosta instalacja z użyciem konsoli montażowej
■ Cichy, wbudowany wentylator z łatwą w obsłudze regulacją 

znacznie skraca etap nagrzewania, zwiększając wydajność, 
komfort i wygodę

■ Do wyboru różne grille o wyglądzie zgodnym ze specyfikacją 
klienta 

Przegląd modeli

STF-028-014 STF-028-020

Wszystkie modele

Dane techniczne grzejników o długości 1000 mm

Model H1)

mm

T

mm

Moc cieplna

75/65/20 °C2)

W
55/45/20 °C3)

W
35/30/20 °C3)

W

STF-028-014 380 140 1895 1100 434

STF-028-020 380 200 2189 1220 448

Zehnder Stana Neo

H = wysokość, T = głębokość
1) Wliczając podporę 100 mm
2) Normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 (ΔT 50 K: 75/65/20°C) przy pracy wentylatora na stopniu 2
3) Normatywna moc cieplna zgodnie z EN 16430 przy pracy wentylatora na stopniu 2
Moc cieplna dodatkowych pozostałych długości w dokumentacji technicznej.
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Szczegóły produktu

Grill o strukturze z otworami okrągłymi (Standardowa), strukturze 
z otworami prostokątnymi lub masywnych profili 
liniowych

Akcesoria

Cyfrowy termostat pokojowy CU-24 VDC-LCD

Zehnder Stana Neo
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