KARBONOVÝ INFRAZÁŘIČ VEITO CH1200 LT MANUÁL

Popis produktu
Veito CH1200LT je volně stojící malý kompaktní ohřívač, vhodný pro zónové vytápění nebo menší pokoje s možností
výběru ze 2 různých nastavení tepelné energie 600W a 1200W.

Vlastnosti:












vysoká účinnost a nízké provozní náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
součástí balení i stojan
hliníkové tělo
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IPX4 odolný protí dešti a vlhkosti

Technické parametry
Max. Výkon:

1200 W

Topný výkon:

6000 BTU/h

Regul. výkon:

ano, 2 stupně

Napájení:

230V/50Hz, IPX4

Rozměry:

8 x 17 x 70 cm

Průměr podstavce:

30 cm

Hmotnost:

2,1 Kg

Ovládání:

manuálně

Plocha vyt. uvnitř:

15 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

neudává se

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IPX4

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 RE S VESTAVĚNOU NOHOU

Popis produktu
Karbonový infrazářič Veito CH 1800RE využívá karbonovou technologii, vlákno trubice je pokryté niklem. Topidlo je
určeno pro vytápění vnitřních i venkovní prostor, například pergol, teras nebo k rychlému vytopení rekreační chaty.
Topidlo se dodává vč. teleskopickou nohou, která je výškově nastavitelná 90-140 cm.

Vlastnosti:
















digitální termostat a dálkové ovládání
4 stupňů regulace topného výkonu(900/1200/1500/1800W)
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
díky teleskopické noze variabilní možnost požití
hliníkové tělo
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP44 odolný protí dešti a vlhkosti.

Technické parametry
Max. Výkon:

1800 W

Regul. výkon:

ano, 4 stupně

Topný výkon:

8000 BTU/h

Napájení:

230V/50Hz,IP44

Rozměry:

8 x 17 x 82 cm

Průměr podstavce:

40 cm

Hmotnost:

2,1 Kg

Ovládání:

Dálkové + termostat

Plocha vyt. uvnitř:

20 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

neudává se

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IP44

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 XE S VESTAVĚNOU NOHOU
Karbonový zářič Veito CH1800 XE je stojací designový a moderní zářič s vestavěnou teleskopickou nohou. Zářič
CH1800 XE má regulovatelný výkon ve dvou stupních 900/1800 W. Má krytí IP44 což umožňuje ho používat i v mokrém
prostředí.

Vlastnosti:
















2 stupňů regulace topného výkonu(900/1800W)
vysoká účinnost a nízké provozní náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
díky teleskopické noze variabilní možnost požití
hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP44 odolný protí dešti a vlhkosti
max. výsuv 140 cm

Technické parametry
Max. Výkon:

1800 W

Regul. výkon:

ano, 2 stupně

Topný výkon:

8000 BTU/h

Napájení:

230V/50Hz,IP44

Rozměry:

8 x 17 x 82 cm

Průměr podstavce:

40 cm

Hmotnost:

2,1 Kg

Ovládání:

manuálně + termostatu

Plocha vyt. uvnitř:

20 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

neudává se

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IP44

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 RW S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Popis produktu
Karbonový infrazářič CH1800 RW funguje na principu infračerveného vytápění. Přístroj je vybaven s dálkovým
ovládáním a vestavěným digitálním prostorovým termostatem pro optimalizaci topného výkonu. Infrazářič je možné
umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Součásti balení je ovladač a montážní aparáty.

Vlastnosti:















digitální termostat a dálkové ovládání
4 stupňů regulace topného výkonu(900/1200/1500/1800W)
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP44 odolný protí dešti a vlhkosti.

Technické parametry
Výkon, topný výkon:

1800 W, 8000 BTU/h

Regul. výkon:

ano, 4 stupně

Napájení:

230V/50Hz,IP44

Rozměry:

8 x 17 x 82 cm

Hmotnost:

2,1 Kg

Ovládání:

Dálkové + termostat

Plocha vyt. uvnitř:

20 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

neudává se

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IP44

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH1800 TW S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

Popis produktu
Karbonový infrazářič CH1800 TW funguje na principu infračerveného vytápění. Infrazářič obsahuje vestavěný termostat
pro nastavení požadované teploty. Infrazářič je možné umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Součásti balení jsou
montážní aparáty.

Vlastnosti:













vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP44 odolný protí dešti a vlhkosti.

Technické parametry
Výkon, topný výkon:

1800 W, 8000 BTU/h

Termostat:

ano

Napájení:

230V/50Hz,IP44

Rozměry:

8 x 17 x 82 cm

Hmotnost:

2,1 Kg

Ovládání:

manuální

Plocha vyt. uvnitř:

20 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

neudává se

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IP44

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH2500 TW S TERMOSTATEM

Popis produktu
Karbonový infrazářič Veito CH2500 TW využívá karbonovou technologii. Infrazářič obsahuje vestavěný termostat pro
nastavení požadované teploty. Topidlo je určeno pro vytápění vnitřních i venkovních prostor, například pergol, teras
nebo pro zónové vytápění. Můžete jej umístit svisle či horizontálně a upevnit na stěnu nebo na přenosný stojan. Dodává
se vč. montážními uchyti.
Vlastnosti:
















vestavěný termostat pro nastavení požadované teploty
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
variabilní možnost umístění (stěna, přenosný stojan)
součástí balení montážní konzole na stěnu i stojan
hliníkové tělo, dlouhé životnost
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP44 odolný protí dešti a vlhkosti

Technické parametry
Max. Výkon:

2500 W

Termostat:

ano

Napájení:

230V/50Hz,IP44

Rozměry:

8 x 17 x 94 cm

Hmotnost:

2,5 Kg

Ovládání:

manuál + termostat

Plocha vyt. uvnitř:

30 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

15 m2

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IP44

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO CH2500 RW S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Popis produktu
Karbonový infrazářič CH2500 RW funguje na principu infračerveného vytápění. Přístroj je vybaven s dálkovým
ovládáním a vestavěným digitálním prostorovým termostatem pro optimalizaci topného výkonu. Infrazářič je možné
umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Součásti balení je ovladač a montážní aparáty.
Vlastnosti:














digitální termostat a dálkové ovládání
4 stupňů regulace topného výkonu(1000/1500/2000/2500W)
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP44 odolný protí dešti a vlhkosti

Technické parametry
Max. Výkon:

2500 W

Regul. výkon:

ano, 4 stupně

Napájení:

230V/50Hz,IP44

Rozměry:

8 x 17 x 94 cm

Hmotnost:

2,5 Kg

Ovládání:

Dálkové + termostat

Plocha vyt. uvnitř:

30 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

15 m2

Umístění:

zeď, strop, stojan

Barva:

střibrno-černá

Krytí:

ano, IP44

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO PIETRA S 2500 MANUÁL

Popis produktu
Karbonový zářič Veito Pietra S 2500 je nový, moderní zářič, který možné nainstalovat jak na stěnu tak i na strop.
Dodává se vč. s montážními konzolami. Je vhodné do koupelen, do malých i velkých prostor, do technických
místnosti, na terasu, do zimních zahrad, apod.
Ochranná mřížka je vyrobena z nerezové oceli s doživotní zárukou. Každý díl zářiče byl pečlivě navržen tak, aby
vydržel drsným povětrnostním podmínkám s dlouhou životnosti. Tento zářič má krytí IP66, to znamená, že ho můžete
používat kdekoliv, v dešti, sněžení, vítr, atd
Vlastnosti:













vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
moderní design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
variabilní možnost umístění (stěna, přenosný stojan)
součástí balení montážní konzole na stěnu i stojan
hliníkové tělo s dlohou životnosti
bezpečnostní pojístka proti pádu

Technické parametry
Max. výkon:

2500 W

Topný výkon:

12000 BTU/h

Regul. výkon:

ne

Termostat:

ne

Napájení:

230V/50Hz,IP66

Rozměry:

6,5 x 17 x 75 cm

Hmotnost:

2,2 kg

Ovládání:

zásuvka, externí termostat nebo vypínač

Plocha vyt. uvnitř:

30 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

20 m2

Umístění:

strop, zeď

Barva:

stříbrna

Krytí:

ano, IP66

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE BASIC SILVER 2000W

Popis výrobku
Karbonový zářič Veito Blade Basic Silver má odolný hliníkové tělo. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou
odolností. Infrazářič nemá žádou regulaci, zapínání a vypínání se provádí přímo ze zásuvky. Krytí IP55 umožňuje i celoroční
venkovní používání. Infrazářič lze regulovat přes prostorový nebo zásuvkový termostat. Součástí balení je montážní aparáty.
Vlastnosti:













vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
nadčasový design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP55 odolný protí dešti, vlhkosti

Technické parametry
Max. výkon:

2000 W

Topný výkon:

9000 BTU/h

Regul. výkon:

ne

Termostat:

ne

Napájení:

230V/50Hz, IP55

Rozměry:

9 x 13 x 90 cm

Hmotnost:

2,2 kg

Ovládání:

Manuální, ZAP/VYP

Plocha vyt. uvnitř:

25 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

15

Umístění:

strop, zeď, stojan

Barva:

stříbrná

Krytí:

ano, IP55

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE BASIC MINI 1200W

Popis výrobku
Karbonový zářič Veito Blade Basic Mini má odolný hliníkové tělo. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou
odolností. Infrazářič nemá žádou regulaci, zapínání a vypínání se provádí přímo ze zásuvky. Krytí IP55 umožňuje i celoroční
venkovní používání. Infrazářič lze regulovat přes prostorový nebo zásuvkový termostat. Součástí balení je montážní aparáty.
Vlastnosti:













vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
nadčasový design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP55 odolný protí dešti, vlhkosti

Technické parametry
Max. výkon:

1200 W

Topný výkon:

6000 BTU/h

Regul. výkon:

ne

Termostat:

ne

Napájení:

230V/50Hz, IP55

Rozměry:

9 x 13 x 71 cm

Hmotnost:

2,2 kg

Ovládání:

Manuální, ZAP/VYP

Plocha vyt. uvnitř:

15 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

8 m2

Umístění:

strop, zeď, stojan

Barva:

stříbrná

Krytí:

ano, IP55

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE BLACK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Popis výrobku
Karbonový zářič Veito Blade Black s exkluzivním designem v elegantně černém těle. Infrazářič s extrémně vysokou
účinností a mechanickou odolností. Využití v interiéru i exteriéru. Infrazářič Veito Blade Black má regulovatelný výkon ve
čtyřech stupních : 800/1200/1600/2000W. Díky krytí IP55 umožňuje celoroční venkovní používání. Infrazářič obsahuje
vestavěný digitální termostat s možností nastavení požadované teploty a následné automatické regulace topného výkonu.
Možnost časového odložení vypnutí přístroje o 1 až 9 hod. Součástí balení je dálkový ovladač a montážní aparáty.
Vlastnosti:















digitální termostat a časovač
4 stupňů regulace topného výkonu(800/1200/1600/2000W)
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
nadčasový design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP55 odolný protí dešti, vlhkosti

Technické parametry
Max. výkon:

2000 W

Topný výkon:

9000 BTU/h

Regul. výkon:

ano

Termostat:

ano

Napájení:

230V/50Hz, IP55

Rozměry:

9 x 13 x 90 cm

Hmotnost:

2,2 kg

Ovládání:

dálkově

Plocha vyt. uvnitř:

25 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

15 m2

Umístění:

strop, zeď

Barva:

černá

Krytí:

ano, IP55

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE SILVER S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Popis výrobku
Karbonový zářič Veito Blade Silver v elegantním těle. Infrazářič s extrémně vysokou účinností a mechanickou odolností.
Využití v interiéru i exteriéru. Infrazářič má regulovatelný výkon ve čtyřech stupních : 800/1200/1600/2000W. Díky krytí IP55
umožňuje celoroční venkovní používání. Infrazářič obsahuje vestavěný digitální termostat s možností nastavení požadované
teploty a následné automatické regulace topného výkonu. Možnost časového odložení vypnutí přístroje o 1 až 9 hod.
Součástí balení je dálkový ovladač a montážní aparáty.
Vlastnosti:















digitální termostat a časovač
4 stupňů regulace topného výkonu(800/1200/1600/2000W)
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
nadčasový design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP55 odolný protí dešti, vlhkosti

Technické parametry
Max. výkon:

2000 W

Topný výkon:

9000 BTU/h

Regul. výkon:

ano

Termostat:

ano

Napájení:

230V/50Hz, IP55

Rozměry:

9 x 13 x 90 cm

Hmotnost:

2,2 kg

Ovládání:

dálkově

Plocha vyt. uvnitř:

25 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

15 m2

Umístění:

strop, zeď

Barva:

stříbrná

Krytí:

ano, IP55

KARBONOVÝ ZÁŘIČ VEITO BLADE S SILVER 2500 S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Popis produktu
Karbonový zářič Veito Blade S Silver s exkluzivním designem v elegantní matně stříbrném těle. Infrazářič s extrémně
vysokou účinností a mechanickou odolností. Využití v interiéru i exteriéru. Infrazářič má regulovatelný výkon ve čtyřech
stupních : 1000/1500/2000/2500W. Díky krytí IP55 umožňuje celoroční venkovní používání. Infrazářič obsahuje vestavěný
digitální termostat s možností nastavení požadované teploty a následné automatické regulace topného výkonu. Možnost
časového odložení vypnutí přístroje o 1 až 9 hod. Součástí balení je dálkový ovladač a montážní aparáty.
Vlastnosti:















digitální termostat a časovač
4 stupňů regulace topného výkonu(1000/1500/2000/2500W)
vysoká účinnost a velmi nízké náklady
vnitřní a venkovní provoz
pro domácnost - vytápění pergol a teras
pro rychlé vytopení rekreačního objektu, chaty
rychlý teplo bez předehřevu
nadčasový design, dlouhá životnost
tichý provoz, nízká svítivost
hliníkové tělo odolný vůči povětrnostním podmínkám
bezpečnostní pojístka proti pádu
přípojení přes zásuvkovou šňůru
díky krytí IP55 odolný protí dešti, vlhkosti

Technické parametry
Max. výkon:

2500 W

Topný výkon:

12000 BTU/h

Regul. výkon:

ano

Termostat:

ano

Napájení:

230V/50Hz, IP55

Rozměry:

9 x 13 x 90 cm

Hmotnost:

2,2 kg

Ovládání:

dálkové

Plocha vyt. uvnitř:

30 m2

Přívodní kabel:

ano – 1,9 m

Plocha vyt. venku:

20 m2

Umístění:

strop, zeď

Barva:

stříbrná

Krytí:

ano, IP55

