
Zehnder Stana Neo

Grzejnik  konwektorowy  Zehnder  Stana  Neo  to  brat  bliźniak  modelu  Zehnder  Stana.  Posiada  wspomaganie
wentylatorowe i jest odpowiedni do zastosowania w niskotemperaturowych systemach grzewczych lub z pompami
ciepła.  Wentylatory  o  napięciu  zasilania  24 V DC,  umieszczone są pod wymiennikiem i  uruchamiane z  poziomu
automatyki ręcznie lub automatycznie dzięki termostatowi pokojowemu. Grzejniki Zehnder Stana Neo dostarczane są
z dwoma 4-stykowymi zaciskami umieszczonymi w konsolach maskujących, do podłączenia do zasilania 24 V DC,
termostatu pokojowego oraz siłownika (zdjęcie nr 3). 
Grill zamontowany na stałe, dostępny jest w trzech wariantach: z otworami okrągłymi lub prostokątnymi lub z profilami
liniowymi.  Przyłącza  hydrauliczne  GW1/2&HASH39;&HASH39;  umiejscowione  z  lewej  lub  z  prawej  strony  są
zintegrowane w niewidoczny sposób pod konsolą maskującą. Grzejnik  Stana Neo  jest zamocowany na szerokich
nóżkach o wysokości 100 mm, w których ukryte są wcześniej wspomniane podłączenia.
Wersja standardowa wykonania grzejnika, w kolorze białym RAL 9016. Na specjalne zamówienie możliwość wykonania
w innych kolorach RAL.
Dane techniczne: 

ciśnienie robocze max 10 bar●

temperatura robocza max 110 C●

moc cieplna wg EN 16430●

Zakres dostawy standardowej:

obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo w kolorze białym RAL 9016 (na życzenie inny kolor)●

wymiennik ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, lakierowany na czarno RAL 9005, z dwoma przyłączami●

GW1/2&HASH39;&HASH39; po prawej lub po lewej stronie
przedłużka 60 mm do zaworu zasilania G1/2&HASH39;&HASH39; gwint zewnętrzny/wewnętrzny●

1 x odpowietrznik 1/8&HASH39;&HASH39;●

otwór 42 mm na siłownik elektrotermiczny z kablem, wycięty w obudowie●

konsole wolnostojące H = 100 mm ze zdejmowaną wewnętrzną osłoną bez otworów, środkowa nóżka zawsze●

z otworami w osłonie
grill z blachy stalowej o strukturze z otworami okrągłymi 5,5 mm●

wentylator tangencjalny 24 V DC pod wymiennikiem ciepła z kratką zabezpieczającą na dole●

dwa 4-stykowe zaciski w konsolach maskujących do podłączenia do zewnętrznego zasilacza, termostatu pokojowego●

i siłownika
opakowanie kartonowe z zabezpieczeniem narożników●

Akcesoria takie jak: siłownik, zasilacz, termostat i zawory należy domówić osobno!
Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.


