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schemat montażu

PROMIENNIK PODCZERWIENI

TATOU

dostępne modele

szczegółowy opis znajduje się na str. 115

EP

2000 W
1500 W

1000 W

CENNECTE

• niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,

• wbudowany sensor światła i ruchu wykrywający obecność ludzi i zwierząt,

• system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu,

• cyfrowy termostat temperatury:
– 3 zakresy temperatur pracy:

KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),

– 4 tryby pracy:
AUTO, BASIC, PROGRAM, OFF,

– amplituda <0,1°C,
– tolerancja <1,5°C,
– system detekcji otwartych okien,
– ABSENCE – program planowania nieobecności użytkowników,
– CONNECTE – zdalna komunikacja pomiędzy urządzeniami,
– COZYTOUCH – system sterowania poprzez aplikację mobilną, 
– możliwość tworzenia programu dla danego dnia tygodnia,
– wbudowany kalendarz i zegar,

• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,

• obudowa – stal wysokogatunkowa (DC 04 + ZE 25/25),

• czołowy wylot powietrza,

• kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),

• stelaż naścienny (stal galwanizowana),

• zasilanie ~230 V/50 Hz.

Szybkie uczucie ciepła. 
Niezwykła spójność wszystkich kryteriów komfortu.
Inteligentne sterowanie, natychmiastowe działanie,  
niskie koszty eksploatacji zapewnią dobry klimat w domu.

termostat 
temperatury

obudowa 
zewnętrzna

przełącznik 
trybów pracy

wylot 
powietrza

element 
grzewczy

sonda pomiaru 
temperatury

bezpiecznik
termiczny
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opcja cena netto
(zł)

cena brutto
(zł) referencja

centralka COZYTOUCH* 455 560 500 090

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12

charakterystyka techniczna

model
moc 

grzejnika
(W)

wymiary 
L x H x E 

(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

waga 
(kg)

długość
przewodu 

(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto 
(zł)

cena brutto 
(zł) referencja

TATOU

1000 615 x 470 x 120 343 251 158 5,5 500 3 x 1,5 800 984 566 210

1500 840 x 470 x 120 565 251 158 7,1 500 3 x 1,5 900 1107 566 215

2000 1060 x 470 x 120 789 251 158 10 500 3 x 1,5 950 1169 566 220

Możliwość zdalnego sterowania 
przy pomocy aplikacji mobilnej

45%*
oszczędź

energii

* możliwa oszczędność
energii dzięki zastosowaniu
systemu sterowania



PRZYKŁAD OSZCZĘDNOŚCI  
W CIĄGU 1 ROKU  
NA KOSZTACH OGRZEWANIA 
ELEKTRYCZNEGO
Dom o powierzchni 70 m2

Zbudowany pomiędzy 1975 a 1988 r.

Oszczędność: 914 zł*

OSZCZÊDNOŚCI
45

A¯ DO

Grzejnik włącza się  
przed Twoim  
powrotem do domu, 
tak aby zapewnić 
Ci komfortową 
temperaturę, 
gdy wrócisz.

PRZYKŁAD
2

w ciągu tygodnia wychodzisz 
codziennie rano o 8.00

w ciągu dnia nikogo  
nie ma  w domu

wracasz wieczorem  
około 19.00

T° 20°C

T° 16,5°C

czas wcześniejszego 
włączania się  
grzejnika

Zapamiętuje rytm 
Twojego życia 
•  Rozpoznaje czas obecności
i nieobecności w mieszkaniu
za pomocą czujnika
oraz zapamiętuje dane

•  Co tydzień dane te są weryfikowane
i analizowane

PONIEDZIAŁEK ŚRODA SOBOTAWTOREK PIĄTEKCZWARTEK

NIEDZIELA

1

JEDEN 
PROSTY GEST 

I TWÓJ GRZEJNIK 
WSZYSTKO 
ZROBI SAM

3

Rewolucyjne rozwiązanie  
zapewnijące najwyższy komfort.
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Grzejnik potrafi 
dostosować się do 
nieprzewidzianych 
sytuacji,
dzięki wbodowanym  
sensorom światła i ruchu  
pozwala zarejestrować  
wcześniejszy powrót do domu.

•  szybko nagrzewa pomieszczenie
po Twoim powrocie

•  oszczędza energię, kiedy nikogo
nie ma w domu

* w porównaniu do grzejnika konwekcyjnego

Inteligentne 
Sterowanie



COZYTOUCH

Mam możliwość 
wyboru opcji 
komfortu termicznego 
gdziekolwiek jestem 
i kiedykolwiek chcę.

Cozytouch umożliwia zdalne 
zarządzanie pracą urządzeń przy 
użyciu aplikacji mobilnej, która 
umożliwia szczegółową kontrolę 
parametrów danego urządzenia oraz 
kosztów jego eksploatacji. 

Dzięki aplikacji można sterować 
pracą urządzeń z dowolnego miejsca 
i w dowolnym czasie. Cozytouch pozwala 
na bieżąco śledzić zużycie energii i oszczędzać 
na ogrzewaniu.

Mogę wyświetlić 
zużycie energii  
i kwotę zaoszczędzoną  
na ogrzewaniu.

Z łatwością 
zarządzam opcjami 
ogrzewania w czasie 
mojej nieobecności.

Grzejnik automatycznie 
obniża temperaturę, gdy 
nie ma mnie w domu.

ZESKANUJ KOD QR,
ABY OBEJRZEĆ FILM




