PROČ FOXIS ??
7 DŮVODŮ PROČ POUŽÍVAT VÝMĚNÍK FOXIS JAKO
LAVICOVÉ TOPENÍ………
1) FOXIS – JE LEPŠÍ A „ZDRAVĚJŠÍ“ TEPLO
a)Topidlo topí vířivým teplem do svého okolí.
b)Teplo se šíří sáláním 360° okolo a konvekcí nahoru .
c)Kombinuje se přímo konvekce a sálání. Příjemné teplo zaplní prostor mezi lavicemi - jako
vanu s teplou vodou.
d) Povrchová teplota tělesa nepřesáhne 80°C, čímž nedochází ke spalování prachu.

PŘÍKLAD KONKURENCE
Ad-a)Topidlo sálá odrazem z rozpálené topné tyče na podlahu a od té se rozehřívá vzduch nad
ní.
Ad-b)Teplo z topidla se šíří pouze sáláním na podlahu
Ad-c)Konvekce a sálání se kombinují až druhotně – od podlahy .
Ad-d)Vysoké teploty na topné tyči přesahují i 200°C – dochází ke spalování prachu.
Termosnímek ukazuje panely ECOSUN – teplota 194,5°C.

Protože panely ohřívají nejprve podlahu a od té se teprve ohřívají lidé, je tepelná účinnost a rychlost
vytápění mnohem menší než u přímého ohřevu na lidi z výměníků FOXIS. Termosnímek ukazuje

teplotu podlahy pod topidlem ECOSUN.

2) FOXIS MÁ SAMOČISTÍCÍ VLASTNOSTI
Při samotném provozu výměníku víření vzduchu zabrání usazování prachu na drátkách –
výměník zůstává stále čistý. Pokud se výměník zapráší z jiného zdroje – je samotné čistění
velmi jednoduché, pouze poklepáním smetáku a případně vysavače.
3) FOXIS JE PŘISPŮSOBIVÝ BUDOUCÍM ZMĚNÁM
Při změně lavic, Foxis můžete nastavovat, nebo zkracovat. Hlavní část – topný obal se upraví a
vyměňuje se pouze topná spirála – zanedbatelné náklady.
4) FOXIS ELEKTRO MŮŽETE ZAMĚNIT ZA FOXIS TEPLOVODNÍ
V případě, že situace v energiích bude v neprospěch elektriky a nastane situace , že by bylo
výhodnější vybudovat teplovodní lavicové topení, než elektrické, můžete jednoduše a bez
dalších investic změnit systém vytápění z elektrického na teplovodní. STEJNÁ TOPIDLA LZE
s minimálními investicemi napojit na topnou vodu – pouze se vymontují topné spirály.
5) FOXIS MÁ „NEKONEČNOU“ ŽIVOTNOST
Foxis nestárne, celoměděný obal – ušlechtilý materiál se elegantně hodí ke dřevu lavic.
6) FOXIS JE TUZEMSKÝ VÝROBEK
Kompletní systém je tuzemský. Není použit žádný „čínský“ani jiný dovozový komponent.
Případný servis je velmi jednoduchý.
7) FOXIS JE PRAXÍ MNOHOKRÁT OVĚŘENO
Systém Foxis se vyrábí v Holandsku od roku 1955 pod názvem SPIROTUBE a používá se
v desítkách různých aplikací. Turbulence, které vznikají při víření kolem drátků, se využívají
na odplyňování a separaci nečistot v topné vodě, jako chladící výměníky v energetice, jako
elegantní skryté vytápění. V Česku se vyrábí Foxis od roku 2008, kdy byl zkonstruován
konkurenční stroj a bylo prolomeno tajemství výroby samotné opletené trubky.

V České republice bylo od roku 2008 instalováno již cca
20.000bm topných výměníků Foxis.
Doposud jsme neměli na jeho funkčnost ani jednu
reklamaci.

