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Zehnder Yucca

Zehnder Yucca, yuvarlak boruların yanları açık, simetrik
düzenlenmesi havlu, bornoz ve kıyafet asmak için idealdir.

Radyatörün en göze çarpan özellikleri düşük montaj derinliği ve hoş görüntüsüdür.
Zehnder renk kartelasındaki neredeyse tüm renk ve yüzeylerde mevcuttur.

Zehnder Yucca dizayn radyatör yatay sıralanmış 
hassas çelik borular ile dikey kollektör borularından 
oluşmaktadır. Yatay boru gruplarının her biri 3’lüdür 
ve simetrik şekilde ortada yer alan kollektör
borularının sol ve sağ taraflarına yerleştirilmiştir. 
Model tek veya çift katlı olarak üretilebilir. Entegre, 
patentli IRVAR rezistans ısıtma sıvısının yetersiz 
olduğu durumlarda, kuru işletime karşı korumalıdır. 
VDE tarafından test edilmiştir. İşletme sırasında su 
sıçramasına karşı korumalıdır ve şebeke bağlantısı 
220 V±10%’dur.
Rezistans IRVAR sol dikey kollektör borusunun 
altına, radyatör renginde boyanmış, kapatma kılıfı 
ile monte edilmiştir. Bağlantı kablosu 1,2m
uzunluğunda ve 3 damarlıdır. Oda sıcaklığını veya 
radyatör iç çalışma sıcaklığını 35 ile 70°C arasında 
ayarlamak için, duvar montaj aparatlı, kızılötesi, pilli, 
uzaktan kumanda cihazı ile birlikte sunulmaktadır.
Radyatör standartlara uygun elektrostatik toz boyalı 
RAL 9016 beyaz renginde, talep üzerine farklı
renklerde boyalı veya krom kaplama olarak temin 
edilebilmektedir. Ürünün teslimatı, kendi renginde 
hazırlanan konsolu dâhil olmak üzere, montaja hazır 
şekilde gerçekleşmektedir.

Elektrik ile işletme

• Ortam sıcaklığı veya radyatör sıcaklığı ayarlama   
 arasında seçim olanağı sayesinde kolay kullanım
• Bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecek   
 günlük ve haftalık program ile konforlu işletim
• Önceden tanımlanmış zamanlayıcı fonksiyonu ile   
 hızlıca kullanılabilir ısı özelliği
• Kuru işletim koruması aşırı ısınmadan korur
• Tak Kullan özelliği sayesinde kolay ve hızlı kurulum
• Elektrikli işletim ile yıl boyu sıcak havlular ve
 konforlu mekanlar
• Dört ayarlanabilir sıcaklık opsiyonu ile ihtiyaca göre  
 iç mekan sıcaklığı ayarı için kumanda cihazı
• Bluetooth ve Android™ veya iOS Zehnder
 Connect uygulaması üzerinden kontrol
 seçenekleri ile esnek ayar ünitesi
• İnovatif “Pencereler açık” algılaması sayesinde   
 enerji tasarruflu ve konforlu ısıtma
• Euro Eco-Design yönetmeliğine uyumluluğu   
 sayesinde yüksek enerji verimliliği, enerji tasarrufu  
 sağlar
• Bekleme modunda sadece 0,5 W’lık enerji 
 sarfiyatı sayesinde yüksek enerji verimliliği
• Kullanıcı dostu kumanda cihazı ile rahat kullanım
• Maksimum 65 ° C’lik yüzey sıcaklığı ile daha fazla  
 güvenlik sağlanır (krom kaplı uygulama)
• Radyatör sıcaklığını ayarlamak için çevirmeli halka  
 sayesinde kolay kullanım ve zamanlayıcı
 fonksiyonu sayesinde kolay işletim

Avantajlar



Modele genel bakış

 



Yuvarlak boruların yanları açık, simetrik
düzenlenmesi havlu, bornoz ve kıyafet asmak için idealdir.



Elektrik ile işletme  
Tek Katlı

 
Çift Katlı

H = Yükseklik 
H1 = 150mm 
L = Uzunluk 
K = Konsol 
WA = Duvar mesafesi 
V = Gidiş 
R = Dönüş 
 
Ölçüler mm’dir.
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Elektrik ile işletme

Boyalı Model

Model 
 

H  
 

mm
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mm

Classification  
Electric heating element 

Watt

Tek Katlı Model
YSE-090-50/UD 1048 500 300

YSE-130-50/UD 1480 500 300

YSE-130-60/UD 1480 600 300

YSE-180-60/UD 1912 600 600

YSE-130-80/UD 1480 800 600

YSE-180-80/UD 1912 800 600

Çift Katlı Model
YSDE-180-60/UD 1912 600 900

YSDE-180-80/UD 1912 800 1200

Krom kaplama model

Model 
 

H�  
 

mm

L 
 

mm

Classification  
Electric heating element 

Watt

Tek Katlı Model
YSEC-090-50/UD 1048 500 300

YSEC-130-50/UD 1480 500 300

YSEC-130-60/UD 1480 600 300

YSEC-180-60/UD 1912 600 300

YSEC-130-80/UD 1480 800 300

YSEC-180-80/UD 1912 800 600


