
NÁSTĚNNÉ KONVEKTORY

ALPHATEC
comfor t s y s t e m s  

NOVÁ TOPIDLA BASIC PRO          
s ještě vyšší účinností
PRO VYTÁPĚNÍ I TEMPEROVÁNÍ

+ Energeticky úspornější díky 
    nové inteligentní řídící elektronice

+ Moderní design s kvalitní konstrukcí

+ Nová konstrukce topného tělesa 

+ Splňují Ekodesign předpisy ErP
   pro rok 2018



ALPHATEC
comfor t s y s t e m s  

Více informací na:  www.topeni-chlazeni.cz    |     tel. +420 724 551 223

Data k topidlům

NÁSTĚNNÉ KONVEKTORY

Označení BASIC PRO 500 BASIC PRO 750 BASIC PRO 1000 BASIC PRO 1500 BASIC PRO 2000 BASIC PRO 2500

jmenovitý výkon (W) 500 750 1000 1500 2000 2500

jmenovitý proud (A) 2,2 3,3 4,3 6,5 8,7 10,9

elektrické napájení 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

napětí (V) / frekvence (Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

šířka topidla (mm) 340 340 420 580 740 900

výška x hloubka (mm) 440 x 104 440 x 104 440 x 104 440 x 104 440 x 104 440 x 104

hmotnost topidla (kg) 2,7 2,7 3,3 4,4 5,7 7,0

objednací číslo A693871 A693872 A693873 A693875 A693877 A693878

Nový nástěnný konvektor BASIC PRO

• moderní štíhlý design těla z pozinkované oceli pota-
žené polyesterovou pryskyřicí s vsazenou vymačká-
vanou přední mřížkou pro optimální vedení vzduchu

• nový patentovaný plně hliníkový topný blok zajišťu-
jící 4krát vyšší předávání tepla  se zcela tichým pro-
vozem, zajišťující spolehlivou a dlouhou životnost

• v příslušenství jednoduchá montážní konzola zajiš-
ťující rychlou nástěnnou montáž

Nová ovládací elektronika konvektoru BASIC PRO

• jednoduché nastavení požadované teploty pomocí 
tlačítek + / - a indikátor provozu topidla

• možnost přepnutí do útlumu (přednastavená hodno-
ta 3°C) nebo pozice ochrany proti zámrazu 

• funkce detekce otevřeného okna, která automaticky 
odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v 
místnosti

• vestavěný elektronický termostat pro větší pohodlí  
a hospodárnost provozu

• ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
• možnost týdenníhu programování (výběr ze  3 před-

nastavených denních časových programů)

Splňuje požadavek ErP 2009/125/EC 
pro Ekodesign lokálních topidel

vypínač ZAP/VYP

ukazatel požadované teploty

nastavení požadované teploty

kontrolka funkce programu

kontrolka provozu

volič programu

1 2 3 4

6

1
2
3

5
6

4

5

IP24 230 V~Třída ochrany II


