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                   katalogový list FOXIS E 

Popis 

FOXIS E je elektrické konvektorové přímotopné  topidlo, s turbulentním 
předáváním tepla a charakteristikou topidla FOXIS. 

Užití 

FOXIS E nahrazuje teplovodní konvektor FOXIS v případech elektrického 
přímotopu. Může být používáno samostatně bez krytu, nebo vestavěné 
v konvektorových stavebnicích typu FOX. Povrchová teplota tělesa nepřekročí 
75°C. 

Konstrukce 

Těleso FOXIS E se skládá z: 

1)Topné elektrické tyče s topnou nerezovou patronou osazenou vratnou tepelnou 
pojistkou na překročení teploty 85°C. 

2)Přívodní elektrické šňůry se zástrčkou 

3)Konvektorové opletené trubky FOXIS 15. 
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Technické údaje 

Výměník tepla nosná měděná trubka opletená oky z měděného drátu 

Topný Výkon – el.příkon - 360-500W/bm dle požadavků zákazníka 

Topné medium - elektro 230V/50Hz 

Maximální provozní teplota povrchu  85 °C 

Prostředí   suché, interiér 
  od +4 do +40 °C 

Údržba 

Pravidelné čištění konvektoru je základním předpokladem pro bezporuchový provoz. Při čištění 
nesmí přijít elektrické součásti do styku s vodou. 

Pro čištění doporučujeme: 

 Vysát prach mezi drátky opletení 

Pokyny pro likvidaci 

Tento výrobek obsahuje materiály zatěžující životní prostředí. Držitel výrobku musí provést po 
ukončení doby použitelnosti jeho odstranění podle zákona výhradně způsobem odděleného sběru. 
Oddělený sběr je zajišťován výrobcem v rámci Kolektivního systému RETELA. Po ukončení 
doby použitelnosti výrobku proto prosím kontaktujte nejbližší sběrné místo (seznam sběrných 
míst na www.retela.cz), kde odstraňovaný výrobek odevzdejte. 
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Pro země EU 

Tento výrobek obsahuje materiály zatěžující životní prostředí. Držitel výrobku musí provést po 
ukončení doby použitelnosti jeho odstranění výhradně způsobem podle předpisů platných v zemi 
držitele výrobku. 

 

Záruční podmínky 

Na konvektory FOXIS E  a jejich díly poskytuje výrobce záruku 2 roky. Dále poskytujeme záruku 
na celoměděný drátový tepelný výměník FOXIS 15 let . 

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou manipulací, nesprávnou instalací a běžným 
opotřebením. 

Při poruše nebo nesprávné funkci zařízení se obraťte na výrobce: 

 ENERGITECH s.r.o 
 Merhautova 992/118 
 CZ-613 00 Brno 
 Czech Republic 

  tel. +420 515 542 652 
  fax +420 515 542 652 

  e-mail: info@energitech.cz 
  web: www.energitech.cz 

 

 


