
Moderna oblika in varč no ogrevanje 
Izboljš ajo udobje v prostoru

Varč ni električ ni konvektorski
radiatorji 



BEHA varčni električni radiatorji imajo opravljene teste in 
ustrezajo mednarodnim predpisom CCA, zahtevam EN 60335 
norme, imajo CE oznako, s č imer ustrezajo 
evropskim varnostnim standardom in standardom 
o električ ni združ ljivosti.
Vsi BEHA varč ni radiatorji zadostujejo IP 24 zaš č iti, 
zaš č iti pred š kropljenjem z vodo, kar jim omogoč a montaž o 
v kopalnice in ostale vlaž ne prostore. 

Montaž a 
BEHA varč ni radiatorji so projektirani za montaž o v najhladnejš e 
predele vaš ega doma, pod okna. 

Za varno montaž o in obratovanje imajo radiatorji dvojno električ no 
zaš č ito, vključ ite pa jih lahko v najbliž jo stensko 230 V vtič nico, 
z ozemljitvijo ali brez. 

Montaž a varč nih radiatorjev je mož na na dva nač ina. Lahko jih vključ ite 
neposredno preko 1,5 m kabla in vtikač a v najbliž jo vtič nico, 
mož na pa je tudi fiksna priključ itev preko doze na zadnji strani radiatorja. 

Grelni element
Grelelni element je izdelan iz ekstrudiranega 
aluminija s hladilnimi rebri s perforirano površ ino. 
Oblika in izvedba grelca nam zagotavlja veliko 
grelno površ ino in edinstvene  karakteristike 
ogrevanja pri nizko temperaturnem rež imu 
delovanja . 

Grelec je nameš č en v posebne “ plavajoč e”
nosilce iz odpornega materiala, 
s č imer je dosež eno nesliš no delovanje grelca . 

Nizko temperaturni rež im delovanja grelca 
Konvektorski radiatorji lahko izgorevajo prah in delce 
kateri se nahajajo na ali v bliž ini grelca. 
Nič  več . Z uporabo BEHA varč nih radiatorjev 
za udobno bivanje je vsakrš na skrb odveč . 

Izgorevanje prahu je posledica previsoke temperature 
na površ ini grelca in visoke temperature prednje ploš č e. 
Izgorevanje prahu postane problematič no pri temperaturah 
preko 225°C. Grelec v BEHA radiatorjih je zasnovan 
na poveč ani grelni površ ini in zahvaljujoč  temu niž ji 
obratovalni temperaturi na površ ini grelca. 
Ob vklopu radiatorja lahko temperatura grelca 
za kratek č as dosež e 225°C , po nekaj minutah se zniž a 
in stabilizira na 90-100°C. 

Izjemno nizka temperatura grelca v celoti iznič i kakrš nokoli mož nost 
izgorevanja prahu. Izgorevanje prahu ima za posledico neprijetne 
vonjave in je zelo obremenjujoč e za ljudi z astmo in alergijami. 

Izhod toplega zraka 
Ogret zrak izstopa na sprednji strani radiatorja 
in je usmerjen stran od stene, s č imer je prepreč eno 
nabiranje prahu na radiatorju in č rnenje zidu.. 
Povezava nizkotemperaturnega rež ima ogrevanja in smer pretoka 
ogretega zraka zagotavljata č ist zrak v prostoru in zdravo bivanje. 
Najviš ja mož na temperature prednje ploš č e je 80°C 
pri temperaturi prostora 20°C. 

Slika prikazuje zahtevan minimalni odmik od sten.

Varč ni konvektorski radiator-nizek model

Varč ni konvektorski radiator

Pri temperaturah preko 225°C postane 
              izgorevanje prahu problematič no 

Vklop 1 ura 2 uri

BEHA električ ni konvektorski radiatorji 



Elementi zaš čite
Vsi Beha varč ni radiatorji imajo vgrajeno zaš č ito proti zmrzovanju, 
katero vklopimo z izbiro simbola snež inke na termostatu. 
Ta funkcija vzdrž uje minimalno temperaturo prostora nad 5°C.
Vsi radiatorji imajo zaš č itni pokrov na termostatu. 
Za javne prostore ali š ole, je mož no pokrov pritrditi tako, 
da ga lahko odstrani le pooblaš č ena oseba.
Naslednja pomembna zaš č ita je varnostni termostat. 
Varnostni termostat izključ i radiator v primeru prekrivanja radiatorja 
z oblekami ali v primeru onemogoč enega izhoda ogretega zraka. 
Varnostni termostat  ponovno vklopi radiator po vzpostavljenem 
pretoku zraka. 
OPOZORILO! 
Vsakrš no suš enje kosov oblač il na kateremkoli električ nem 
grelniku lahko povzroč i pož ar! 
Najviš ja temperature sprednje ploš č e je 80°C pri temperaturi 
v prostoru 20°C.

Elektronski termostat 
Vsi BEHA varč ni radiatorji so opremljeni s stikalom vklop/izklop 
in izjemno obč utljivim elektronskim termostatom, ki vzdrž uje
izjemno konstantno sobno temperaturo.
Natanč nost elektronskega termostata je 0.2°C 
pri temperaturi prostora 20°C. 

Modeli radiatorjev
BEHA varč ni radiatorji se po viš ini delijo na dva modela. 
Varč ni radiator, viš ina 400mm, moč i od 400W do 2000W. (model P)
Varč ni radiator-nizek, viš ina 200mm, moč i od 500W do 1500W. (model L)

P in L modeli varčnih radiatorjev 
Ti modeli radiatorjev so opremljeni z stikalom vklop/izklop, elektronskim 
termostatom, 1.5m priključ no vrvico z vtikač em in dozo za stalen 
električ ni priklop (opcija). 

P in L modeli nam tako ponujajo priklop neposredno 
v vtič nico ali pa priklop preko doze. 
 
Dodatna oprema za uporabo  P in L varčnih radiatorjev 
P in L modeli imajo mož nost dograditve varč evalnih modulov.
Moduli se vključ ijo poleg termostata za temperaturo. 
Pred namestitvijo modulov moramo odstraniti plastič ni pokrovč ek. 

Vse vrste modulov za nadgradnjo 
se lahko namesti kadarkoli po 
namestitvi in priklopu 
BEHA radiatorjev. 
 
Varčevalni modul: 
Z varč evalnim modulom lahko 
izbiramo med različ nimi 
varč evalnimi programi. 

Varč evalni modul ima 
predprogramirane tri programe 
kateri zniž ajo temperaturo 
v prostoru za 5°C glede na 
nastavljeno temperaturo termostata. 

- 7-urni varč evalni program se uporablja 
za zniž anje temperature preko noč i, na primer od 23 00 do 6 00. 
Program je v funkciji vse dni v tednu. 

- 5-urni varč evalni program se uporablja za zniž anje temperature prostora  
preko dneva, kadar smo v služ bi. Program se ponavadi kombinira 
s 7-urnim programom. Program deluje 5 dni na teden. 

- 15-urni varč evalni program se uporablja za zniž anje temperature prostora 
preko cele noč i in vse dokler se ne vrnemo iz služ be ali š ole. 
Program deluje 5 dni na teden. 

Delovanje vseh programov lahko prekinemo s tipko “ PAUSE” . 
S pritiskom na tipko “ PAUSE”  deluje radiator glede na nastavljeno 
temperaturo termostata. S ponovnim pritiskom tipke “ PAUSE”  
povrnemo predhodne nastaviteve programiranja. 
Aktiviranje posamič nega programa ponazarja svetleč a LED dioda. 

PS in LS varčni električni radiatorji 
Ti radiatorji so opremljeni s stikalom vklop/izklop, 
elektronskim termostatom, ki deluje v povezavi z 24 urnim 
centralnim termostatom. 
Priklop se izvede preko triž ilnega kabla s pilotsko ž ico in doze 
za fiksni električ ni priklop. PS in LS varč ni električ ni radiatorji 
imajo mož nost nastavitve varč evalnega programa za zniž anje 
temperature prostora za 5°C , 
za č as kadar ni nikogar v prostoru. 

PS in LS varč ni radiatorji nimajo mož nosti uporabe dodatnih 
varč evalnih modulov.

Norveš ka kvaliteta za ekonomič no uporabo 



Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norway

Phone: +47 35 51 62 50    Fax: +47 35 51 62 60    
e-mail: post@beha.no     Internet: www.beha.no
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400W 431 mm mm210 

600W555 mm mm210 

800W679 mm mm310 

1000W803 mm mm310 

1250W927 mm mm610 

1500W1175 mm mm610 

P4

P6 

P8 

P10 

P12

P15 

P202000W1423 mm 610 mm

   

Preprost grelni izračun

velikost prostora priporočljiva moč

2 - 4 m2 300 watt

3 - 7 m2 400 watt

3 - 10 m2 600 watt

9 - 12 m2 800 watt

12 - 16 m2 watt

14 - 20 m2 watt

18 - 25 m2 watt

22 - 32 m2

1000 

1250 

1500 

2000 watt

Vsi BEHA varčni radiatorji imajo stikalo vklop/izklop in elektronski termostat. 
Natanč nost termostata: 0.2°C pri temperaturi prostora 20°C . 
Maksimalna temperature prednje ploš č e: 80°C pri temperaturi prostora 20°C 
Dvojna električ na izolacija             zaš č ita proti š kropljenju z vodo, razred IP 24. 

Električ na napetost: 230V - 400V
Barva: RAL 9010 (bela)  

Tehnič ne karakteristike 

Dodatna oprema za uporabo pri varčnih radiatorjih tipa P in L: 
TP 100 Varč evalni modul - 230V/400V /50 Hz

Varčni konvektorski radiator tip P   
S priključ nim kablom 1.5 m, vtikač em (230V)
in dozo za fiksni priklop.
Viš ina 400 mm, globina 50 mm. Stenski nosilci dodajo 33 mm.  

Tip Watts Dolž ina 
        W mm               

Razdaljamed  
stenskimi nosilci               

L5500W803 m mm m310 

L7750W1051 mm mm610 

L101000W1299 mm mm610 

L121250W1669 mm mm910 

Varčni konvektorski radiator-nizek tip L
S kablom 1,5 m , vtikač em (230V) 
in dozo za fiksni priklop  
Viš ina 200 mm, globina 50 mm. Stenski nosilci dodajo 33 mm. 

Tip Watts Dolž ina 
        W mm               

Razdaljamed  
stenskimi nosilci               

Švarova 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01/257 32 56

GSM: 031/235 200, 051/655 500

e-mail: tersus@siol.net

www.elektricno-ogrevanje.si

Za vse slabš e izolirane prostore in prostore brez izolacije, 
priporoč amo izbiro moč i med 100-150 W/m2 povrđ ine.
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