FOXIS HEATING

TECHNICKÝ LIST
FOXIS E – elektrický přímotopný výměník pro vytápění
kostelních lavic
POUŽITÍ:
elektrické přímotopné výměníky nahrazují teplovodní výměník v případě že není možné, nebo vhodné používat
teplovodní topení.

Nejčastěji se využívají k temperaci před ochlazovanými plochami francouzských oken. Další využití je vhodné jako
lavicové kostelní vytápění po dobu mše.
SKLADBA TĚLESA:
1-elektrická zástrčka 230V/50Hz – možno dodat bez zástrčky – jen vodiče
2-elektrická přímotopná tyč 400W/m s vnitřním vratným termostem (životnost 10 000 cyklů).
3-opletený teplovodní výměník FOXIS 15
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PROVOZNÍ PODMÍNKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elektrická topná tělesa jsou vyráběna na míru.
Elektrický příkon (tepelný výkon) může být volitelný – standardně se používá 400W/bm
Povrchová teplota při volném uložení v prostoru nepřekročí 65°C .
Délky topných tyčí 700-5000mm
Každá výměníková tyč je zapojena přes svou elektrickou zástrčku.
Připojení – stavba zajistí zabudování elektrické zásuvky 230V
Regulace – vhodné zapojení přes termostaticky regulovanou spínanou zásuvku.

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ
1.
2.

FOXIS E je možno umístit kdekoliv v prostoru kde se zařízení nebude dotýkat hořlavých předmětů
Je nutné zajistit dostatečný přívod a odvod vzduchu tělesem. Zařízení má vlastní pojistný vratný termostat.

PRINCIP VYTÁPĚNÍ
1. Topidlo topí vířivým (turbulentním) teplem do svého okolí .
2. Teplo se šíří sáláním 360° okolo (5%) a konvekcí nahoru (95%) .
3. Kombinuje se přímo konvekce a sálání. Příjemné teplo zaplní prostor mezi lavicemi - jako vanu s teplou
vodou.
4. Povrchová teplota tělesa opleteným košem nepřesáhne 80°C, čímž nedochází ke spalování prachu.
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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.

WWW.ENERGITECH.CZ

Stránka 3

FOXIS HEATING
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
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