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Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch



Vytápění nenabízí firma Zehnder

jen v podobě designových radiá-

torů. Naleznete zde rozmanitá

řešení od stropních sálavých

panelů až po tepelná čerpadla

s integrovanou větrací jednotkou.

 n Designové radiátory

 n Kompaktní energetická centrála

 s integrovaným tepelným

 čerpadlem

 n Stropní systémy pro vytápění

 a chlazení

 n Komfortní větrání obytných

 prostor s rekuperací tepla

Také pro chlazení prostor nabízí

fi rma Zehnder promyšlená řešení.

Od stropních systémů chlazení

až po komfortní větrání obytných

prostor s přívodem předchlazeného

čerstvého vzduchu.

 n Stropní systémy pro vytápění

 a chlazení

 n Kompaktní energetická centrála

 s tepelným čerpadlem a zemním

 vedením

 n Komfortní větrání obytných

 prostor se zemním výměníkem

 tepla k předchlazení čerstvého

 vzduchu

Vytápění, chlazení, čerstvý a čistý vzduch: vše co potřebujete k vytvoření komfortního, zdravého a energeticky 

úsporného vnitřního klima, naleznete u firmy Zehnder. Ve svém širokém a přehledném výrobním programu nabízí firma 

Zehnder vhodné výrobky pro každý objekt, ať už v soukromé, veřejné nebo komerční oblasti, pro novostavbu nebo 

rekonstrukci. Rovněž v oblasti servisu je firma Zehnder „always around you“ (vždy nablízku).

Zehnder – vše pro komfortní, zdravé

a energeticky úsporné vnitřní klima

Designové radiátory Zehnder

Stropní systémy Zehnder pro vytápění a chlazení

Vytápění

Chlazení



Čerstvý vzduch – jedna z oblastí

výrobků firmy Zehnder s dlouhou

tradicí. Systémy Zehnder 

Comfosystems nabízí komfortní 

větrání obytných prostor 

s rekuperací tepla v nových 

i renovovaných rodinných 

a bytových domech.

■ Komfortní větrání místností

■ Kompaktní energetická centrála

 s integrovanou větrací jednotkou

Čistý vzduch v budovách s 

vysokou prašností zajišťují řešení

Zehnder Clean Air Solutions.

V domácnostech jsou škodlivé

látky ze vzduchu filtrovány 

pomocí systémů komfortního 

větrání obytných prostor Zehnder

Comfosystems.

■ Komfortní větrání obytných

 prostor s integrovaným filtrem

 čerstvého vzduchu

■ Kompaktní energetická centrála

 s integrovaným filtrem

 čerstvého vzduchu

■ Systémy pro čištění vzduchu

Zehnder Comfosystems

Zehnder Clean Air Solutions

Čerstvý vzduch

Čistý vzduch
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Stavební délka

mm

Stavební výška mm

575

409 TAD-057-040/P

409 TAD-057-041/P

489 TAD-057-048/P

649 TAD-057-064/P

809 TAD-057-080/P

889 TAD-057-088/P

1209 TAD-057-120/P

1289 TAD-057-128/P

Zehnder Fare Tech

Přehled modelů

Zehnder Fare Tech

Základem pro naše nabídky, akceptaci objednávek, potvrzení objednávek či smlouvy o prodeji 

je aktuálně platný ceník, stejně jako naše Mezinárodní všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Nejnovější verzi Mezinárodních všeobecných obchodních a dodacích podmínek naleznete na naší 

domovské stránce www.zehnder.eu a na domovské stránce pobočky ve vaší zemi v oddíle obsahujícím 

právní prohlášení.
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Popis výrobku

Zehnder Fare Tech

Popis výrobku

TElektrický radiátor Zehnder Fare Tech v sobě snoubí krásu a inteli-

genci. Jako atraktivní řešení vytápění interiéru novostaveb či rekon-

strukcí perfektně doplňuje či nahrazuje jiný, resp. stávající systém 

vytápění - například u nízkoenergetických staveb a zvláště ve spojení 

s komfortním větráním s rekuperací.

Navenek působí jedinečným dojmem díky elegantně zaoblenému 

čelnímu panelu, který má nejen velkou tepelnou vodivost, ale díky 

hliníkové konstrukci i vysokou antikorozní ochranu a krátkou reakční 

dobu pro zajištění tepelného komfortu.

Neobvyklý tvar přináší také praktické výhody: příjemné sálavé teplo 

může být díky tomu optimálně distribouváno do prostoru. Boční 

plastové panely jsou harmonicky začleněny do celkového designu 

radiátoru. Na pravé straně, kde se nachází topné tyče, je umístěn 

i inteligentní ovládací panel. LCD displej zobrazuje přehledně teplotu 

a spotřebu energie. Díky těmto funkcím vytváří radiátor zdravé a kom-

fortní vnitřní klima a zároveň štří energii a náklady. Zehnder Fare Tech 

je dodáván s kabelem a zástrčku pro připojení do zásuvky.

Také na montáž bylo myšleno: Montážní H konzole v barvě radiátoru je 

dodávána s integrovanou vodováhou pro snadnou a rychlou instalaci.

Zehnder Fare Tech je k dispozici ve všech barvách ze vzorníku ba-

rev Zehnder a v mnoha dalších speciálních barvách a povrchových 

úpravách.

Technické údaje

■ hliníkové prvky, L = 76 mm

■ prášková barva dle normy DIN 55900

■ tepelný výkon měřený dle EN 442 s označením CE

■ ochrana proti stříkající vodě s el. krytím IP 24

■ připojení do sítě 230 V

Přednosti

■ rychlý tepelný komfort díky optimálnímu tvaru

■ unikátní a nadčasový vzhled

■ harmonické začlenění do interiéru

■ individuální regulace tepla místnost po místnosti

■ energeticky efektivní provoz

■ vhodné pro novostavby či rekonstrukce

Rozsah dodávek standardního provedení

■ prášková barva dle DIN 55900, RAL 9010

■ s vestavěnou topnou tyčí

■ přívodní kabel 1,2 m ukončený zástrčkou

■ integrovaná vodováha pro snadnou instalaci

■ radiátor naplněn nemrznoucí kapalinou

■ vestavěný ovládací panel s LCD displejem v barvě radiátoru

■ montážní sada

■ balení v kartónu 
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Ceny za standardní provedení RAL 9010 – Technické údaje

Zehnder Fare Tech

Zehnder Fare Tech

Ceny a technické údaje pro jeden radiátor

Model Cena1)

RAL 9010

Kč

H

mm

L

mm

T

mm

M

kg

Výkon el. topné tyče

W

TAD-057-040/P 15.736 575 409 100 9 300

TAD-057-041/P 15.820 575 409 100 9 500

TAD-057-048/P 26.964 575 489 100 11 750

TAD-057-064/P 18.032 575 649 100 14 1000

TAD-057-080/P 20.188 575 809 100 17 1250

TAD-057-088/P 21.924 575 889 100 18 1500

TAD-057-120/P 25.396 575 1209 100 24 1750

TAD-057-128/P 26.404 575 1289 100 26 2000

1) Příplatek za speciální barvy, kategorie 1 = 20%, kategorie 2 = 30%

H = stavební výška

L = stavební délka

L1 = Lenght left side cover = 27 mm

L2 = Lenght right side cover = 62 mm

T = stavební hloubka

M = hmotnost

K = konzole

B = ovládací panel

Rozměry v mm
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Montážní pokyny

Zehnder Fare Tech

L = 809 L = 889

L = 1209 L = 1289

L = 409 L = 489 L = 649

• = poloha otvorů v H konzili 16x8 mm

L = stavební délka

Rozměry v mm

Rozměrové údaje pro přípravu otvorů pro H konzole
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Regulace

Zehnder Fare Tech

H konzole

Praktická instalace: H konzole s integrovanou vodováhou 

usnadňuje horizontální montáž radiátoru na stěnu.

■   Integrovaná vodováha zaručuje přesnou horizontální 

montáž na stěnu

■  Navrženo pro jednoduchou instalaci

■  Dokonalý vzhled: Radiátor se montuje blízko ke zdi, 

H konzole je dodávána ve stejné barvě jako radiátor

Inteligentní ovládání

Ovládací panel je integrován v konstrukci radiátoru:

jednoduché ovládání pomocí plus a minus tlačítka,

teplota a spotřeba energie jsou dobře viditelné na 

displeji.

■  Tři předdefinované programy vytápění

■  Možnost uzamčení panelu (bezpečnostní pojistka)

■  Provoz dle potřeby s ukazatelem spotřeby energie

Radiator 

temperature

Detekce otevřeného okna

Integrovaná regulace zjistí, kdy je okno delší dobu 

otevřené a vypne topení. Jakmile se okno opět uzavře, 

radiátor se vrací do normálního provozu.

■  Vnější teplotní čidlo detekuje změny teploty

■  Integrovaný termostat reaguje na informace snímače

■  Radiator se automaticky vypne pokud je okno po delší 

dobu otevřené 

■  Inteligentní vytápění, které šetří energii a náklady



 Standard

 Bílá RAL 9016 
9016*
označení: B1

Oyster White
1013* / RAL 1013
označení: AJ

Gold Look
0514*
označení: D5

Strawberry 
3770 / NCS-S-2065-R20B
označení: BN

Dark Brown
0847
označení: BK

Lichen
8723 / NCS-S-2010-G60Y
označení: BQ

Jasmin
0072
označení: 72

Terracotta Quartz
0512 
označení: D4

Ruby Red
3003* / RAL 3003
označení: AO

Petal
0510* 
označení: D2

Pacific Blue
0519 
označení: DA

Grey White
9002* / RAL 9002
označení: B2

Brown Quartz
0529
označení: BH

Mauve
0517* 
označení: D8

Chocolate Brown
8017* / RAL 8017
označení: AY

Spring Green
0846
označení: BI

Pergamon
0081*
označení: AI

Caramel Quartz
0511
označení: D3

Flame Red
3000* / RAL 3000
označení: AN

Bahama
0054*
označení: 54

Prussian Blue
0555*
označení: DE

Cream
9001* / RAL 9001 
označení: AZ

Beige Quartz
0523
označení: BB

Amethyst Quartz
0516
označení: D7

Traffic Yellow
1023* / RAL 1023
označení: AL

Natura
0035*
označení: 35

Horizon Blue
0520* 
označení: DB

Edelweiss
0067
označení: 67

Sand Quartz
0522
označení: BA

Orange Quartz
0528
označení: BG

Lemon
0515*
označení: D6

Manhattan
0077*
označení: A8

Dark Purple
0848
označení: BL

Chinchilla
0064
označení: 64

Violet
0518*
označení: D9

 Přehled barev

 Kategorie barev 1

ð Výběr zde vyobrazených speciálních barev, příplatek k ceně standardní barvy RAL 9010: 20%.

  Kategorie barev 2

ð Výběr zde vyobrazených barevných odstínů, příplatek k ceně standardní barvy RAL 9010: 30%.

Další speciální barvy barevného systému RAL, RAL-D, NCS-S, DB, barvy sanitární techniky jsou rovněž k dodání na vyžádání, příplatek na vyžádání.

Architectural

Architectural

Natural

Natural

Tonic

Tonic

White Matt
0556 
označení: DF

White Quartz
0521 
označení: DC

Pure White
9010* / RAL 9010
označení: B4

Anthracite Grey
7016* / RAL 7016
označení: AW

Traffic Black
9217 / RAL 9017
označení: B5

Jet Black
9005* / RAL 9005
označení: B3

Black Quartz
0550 
označení: DD

Black Matt
0557
označení: DG

Titane
0335*
označení: A5

Anthracite
0346
označení: A1

Volcanic
0336
označení: A6

White Aluminium
9006*
označení: A7

Grey Aluminium
9007*
označení: A3

Vysvětlivky

Název barvy
Označení Zehnder / standardní označení
Zehnder EDI označení

* Tyto barvy jsou lesklé, všechny ostatní barvy jsou matné.

Některé barvy/povrchy jsou dostupné pouze u vybraných modelů, viz. jednotlivé kapitoly modelů.

Speciální barvy na vyžádání. U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám (v barevném odstínu a lesku).

RAL a NCS jsou označení výrobců barev. Při použití 15-místného objednacího čísla bude označení příslušné barvy uvedeno na 9. a 10. pozici čísla.
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