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Zehnder Ribbon

Banyo radyatörünün etrafını saran çelik bir bant gibi, Zehnder Ribbon, modern tasarımı ve 
pratikliği ile etkileyicidir. Tasarım yapısı, çok katlı mimari yapılardan esinlenmiştir. Geniş 

alanlar bütün aileye birkaç havlu asmak için bolca yer sağlar. Bu form ve fonksiyon
bağlantısı, Zehnder Ribbon'ı banyoya rahatlık ve sınıf kazandıran bir radyatöre dönüştürür. 

Zehnder Ribbon geniş renk seçenekleri bulunur.

Zehnder Ribbon dekoratif radyatör, sadece elektrikli, 
dışa yuvarlanmış, dikey olarak düzenlenmiş D profil 
borulardan yapılmış, 30 x 40 mm, artı 70 x 8 mm, 
çelik bir bant gibi banyo radyatörünün etrafına 
dolanan ofset ve çapraz olarak yerleştirilmiş düz 
borulardan yapılmıştır . Elde edilen iki seviyedeki 
cömert kesikler, birkaç havlu asmak için alan 
yaratır. Ayrıca bir adet yatay yassı boruya sahiptir. 
Üstte ve yandan düzenlenmiş D profilli tüpler, artı 
altta 30 x 30 mm kare tüp, fonksiyonel bir montaj 
plakası oluşturur.
Entegre elektrikli ısıtma elemanı RACY-C, koruma 
sınıfı IP44 (sıçramaya dayanıklı), 220 V şebeke 
beslemesi için, 1,2 m uzunluğunda, çift çıkışlı fişli 
bağlantı kablosu ile. Sol altta kurulum. Dekoratif 
radyatör, ısı transfer sıvısı ile dolduruldu. Oda 
sıcaklığını kontrol etmek için ayrı, pille çalışan 
uzaktan kumanda cihazı modülü 2. Toz boya kaplı 
radyatör, standart olarak RAL 9016 renkli, özel 
renkli veya krom kaplı. Uyumlu duvar destekleri ve 
ambalaj ile montaja hazır şekilde teslim edilir.

Elektrik ile işletme

•  Elektrik kullanımı yıl boyunca sıcak havlular ve   
 konforlu odalar sunar
•  Kullanıcı dostu uzaktan kumanda basit kullanım   
 sağlar
•  Bluetooth ve Zehnder Connect Android ™ veya  
 iOS uygulamasıyla esnek kontrol
•  İsteğe bağlı, isteğe bağlı kullanım için
 özelleştirilebilir günlük ve haftalık programlar
 yapılabilir
•  Yenilikçi “açık pencere algılama” ile enerji verimli   
 ve konforlu ısıtma
•  Avrupa Ecodesign Direktifine uygunluk nedeniyle  
 yüksek enerji verimliliği enerji maliyetlerini düşürür
•  Enerji verimliliğini artırmak için bekleme modunda  
 yalnızca 0,5 W veya daha düşük enerji tüketimi
 65 ° C maksimum yüzey sıcaklığı daha yüksek   
 güvenlik sağlar (krom kaplamalı versiyon)
•  Önceden tanımlanmış zamanlayıcı işlevi
 sayesinde ısı kolayca elde edilebilir
•  Radyatör sıcaklığını ayarlamak ve zamanlayıcı   
 fonksiyonunu kullanmak için kontrol düğmesi   
 sayesinde kolay kullanım
•  Dört ayarlanabilir sıcaklıkla gerektiği şekilde oda   
 sıcaklığının düzenlenmesi için uzaktan kumanda
•  Tuş kilidi ile arttırılmış güvenlik
•  Esnek kontrol seçenekleri: duvara montaj, taban  
 montajı veya radyatör tutucusu için uzaktan   
 kumanda
•  İsteğe bağlı işlem için zamanlayıcı işlevi

Avantajlar



500 En Modeller
Genişlik 500

600 En Modeller
Genişlik 600

Black Matt

Flame Red

 



Zehnder Ribbon, modern tasarımı ve pratikliği ile etkileyicidir.
Tasarım yapısı, çok katlı mimari yapılardan esinlenmiştir.



Derinlik

Duvar Mesafesi

Bağlantı ekseni,
Montaj ölçüsü,

H  =  Yükseklik
H1 =  25 mm
L  =  Uzunluk
T =  
K  =  Konsol
WA  =  
V  =  Gidiş ½"
R  =  Dönüş ½"
*  =  Hava alma ½"
N  =  
L3  =  

Ölçüler mm’dir.

Elektrik ile işletme:

Boyalı Model

Model 
 

H 
 

mm

L 
 

mm

Classification  
Electric heating element 

Watt

RB-130-050/GD 1291 500 500

RB-160-050/GD 1592 500 600

RB-130-060/GD 1365 600 600

RB-170-060/GD 1686 600 750

 
 

Elektrik ile işletme:
Duvara monte
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