
ZEHNDER  
ZENIA

A Zehnder Zenia egy a maga nemében egyedülálló, 
innovatív, multifunkciós, elektromos üzemű, 
okostelefonnal vezérelhető fűtő és törölköző szárító 
termék. Esztétikájában, funkcionalitásában 
egészen újat mutat, elszakad a hagyományos 
értelemben vett fürdőszoba radiátorok világától.

n Rejtett tárhely biztosítja a rendezett fürdőszobát

n  A fűtés az integrált turbófűtővel kívánság szerint 
bekapcsolható a helyiségek és törülközők 
előmelegítéséhez

n  A fűtött üvegajtó sugárzó hője kellemes 
melegséget áraszt

n  Az intelligens szárítási funkció jelentősen 
csökkenti a nyirkos törülközőkben és textíliákon 
elszaporodó baktériumok mennyiségét.

n  Felhasználóbarát működtetés egyedi 
konfigurálási lehetőségekkel az intuitív 
vezérlőpanelen vagy az alkalmazáson keresztül 

n  A sima felületek megkönnyítik a tisztítást



Elektromos üzem

Zehnder Zenia elektromos radiátor, falba épített és falon kívüli 
változatban érhető el. A falba építhető változat beépítő kerete 
galvanizált acéllemezből készül melynek segítségével egyszerűen 
integrálható gipszkartonfalakba vagy fürdőszobai bútorokba. 
A falon kívüli szereléshez festett alumínium ház szükséges.  
A beépítő keretekbe kerül maga a radiátor, amely egy belső 
házból és egy fűthető üvegajtóból áll a radiátor zsanérja lehet 
jobb vagy baloldalon a vevő igényei szerint. Műanyag belső 
ház beépített turbófűtővel és üvegburkolattal, vezérlőpanellel 
és Bluetooth modullal. Fűtött üvegajtó belső törülközőtartóval 
a textíliák melegítéséhez és szárításához. A törülközőtartón két, 
legfeljebb 140 x 70 cm-es törülközőnek van hely. A törülközőszárító 
radiátor egység kezelhető az intuitív vezérlőpanellel vagy egy 
egyedileg konfigurálható alkalmazással (amely iOS és Android 
operációs rendszerhez is elérhetö). Lehetőség a fűtött üvegajtó 
(fűtött frontfelület) és a turbófűtő funkciók külön-külön és együttes 
működtetésére. (Funkciók: Turbófunkció, törülközőmelegítés vagy 
gyorsszárítás opció, mind külön, előre beállított működési idővel, 
amely az alkalmazáson keresztül módosítható.)

A törülközőszárító radiátor egység üvegburkolattal és fűtött 
üvegajtóval fekete vagy fehér színben kapható. A turbófűtő  
és a fűtött üvegajtó elektromos rendszere egy közös 
csatlakozókábellel és hálózati csatlakozó dugóval csatlakozik  
a helyszíni fali csatlakozódobozhoz, 230 volt névleges feszültséggel 
és 1225 watt összes névleges teljesítménnyel; IP 44 fröccsenő 
vízzel szemben védettségű, a DIN EN 60335 (Háztartási és hasonló 
jellegű elektromos készülékek – Biztonság) szerinti CE jellel ellátva; 
alkalmas az opcionális I. vagy II. védettségi osztályú (DIN EN 61140) 
csatlakoztatásra; a zsanérok a DIN EN 15570 szerint tanúsítva;  
a fűtött üvegajtó a VDI 6036 (2. követelményosztály) szerint tesztelve; 
a fűtött üvegajtó biztonsági üvegből készült (duplán edzett B1 
osztályú az EN 12600 szerint); az alkalmazáson keresztül történő 
működtetés rendszerkövetelményei: iOS 9.0 vagy magasabb, 
Android 4.3 és 5.x vagy magasabb, Bluetooth BLE (Bluetooh  
4.0 Low Energy) vagy magasabb.



Csak elektromos működés

Burkolat az előszereléshez
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L 
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Ár
€

Rendelési szám

Téglalap alakú keret (falon belüli telepítéshez vagy a fürdőszobabútorokba való beépítéshez stb.)

ZENFRM-100-045 977 430 105,00 ZZM110450000000

Külső tok (a falra szereléshez szükséges)

ZENFRD-100-045 1003 451 195,00 ZZM210450000000

Törülközőmelegítő egység a végleges összeszereléshez

Modell Szín
H	

mm
L 

mm

Fűtőventilátor 
teljesítménye 

watt

Fűtött üvegajtó  
teljesítménye  

watt

Ár
€

Rendelési szám

Fűtött üvegajtóval, zsanér a jobb oldalon

ZENRW-100-045/X White 1000 450 1000 225 1.650,00 ZZNA10450000000

ZENRB-100-045/X Jet Black 1000 450 1000 225 1.650,00 ZZNB10450000000

Fűtött üvegajtóval, zsanér a bal oldalon

ZENLW-100-045/X White 1000 450 1000 225 1.650,00 ZZOA10450000000

ZENLB-100-045/X Jet Black 1000 450 1000 225 1.650,00 ZZOB10450000000
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Alapmodell jellemzői: téglalap alakú váz

n	Négyrészes téglalap alakú váz galvanizált acéllemezből,  
nyílásokkal a falon belüli rendszerbe való beépítéshez

n	Két galvanizált tartó a téglalap alakú váz felszereléséhez  
és a környező elemekhez való igazításához

n	Hálózati csatlakozó foglalat a helyszíni elektromos  
csatlakozódobozhoz való csatlakoztatáshoz

n	Szerelési tartozékok
n	Védő kartonpapír-borítás
n	Csomagolás

Alapmodell jellemzői: külső ház

n	 Egy darabból álló külső alumíniumház. White Aluminium  
színre festve, hátul rögzítőelemekkel az előregyártott falakra  
való rögzítéshez

n	 Hálózati csatlakozó foglalat a helyszíni elektromos  
csatlakozódobozhoz való csatlakoztatáshoz

n	 Szerelési tartozékok
n	 Csomagolás

Törülközőszárító radiátor egység csomag tartalma

n	Műanyag belső ház RAL 000 25 00 színben
n	Turbófűtő a tisztításhoz eltávolítható szűrőházzal
n	Üvegburkolat a vezérlőpanellel és Bluetooth modullal
n	Fűtött üvegajtó, opcionálisan jobb illetve bal oldali zsanérral,  

és hálózati csatlakozódugó a belső házban lévő vezérlődobozhoz 
való csatlakoztatáshoz

n	Fékezett záródású zsanérok, szerelvényekkel az ajtónak a belső 
házhoz történő felszereléséhez és beállításához

n	Szálcsiszolt rozsdamentes acél törülközőtartó szerelvényekkel
n	Üvegburkolat és fűtött üvegajtó azonos színben – fekete vagy fehér
n	Csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugóval
n	Csomagolás

Törülközőmelegítő egység  
a végleges összeszereléshez

Modellek áttekintése
Burkolat az előszereléshez
Téglalap alakú váz
   

Külső ház Zsanér a jobb oldalon 

Zehnder Zenia

ÁRAK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK



Zehnder Zenia

MŰSZAKI ADATOK

Méret: mm 

Téglalap alakú váz (szükséges a falon  
belüli szereléshez vagy a fürdőszobai 
bútorokba való beépítéshez):

Külső ház (fali szereléshez):

Törülközőszárító radiátor egység  
a végszereléshez
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Zsanér a jobb oldalonZsanér a bal oldalon 

Zehnder Zenia falba 
való szereléssel

Zehnder Zenia falra 
való szereléssel

1) T1  = Téglalap alakú váz mélység-állítása



Zehnder Zenia

MŰSZAKI ADATOK

A helyiség levegőjét  
a fűtőventilátor az üveg-
burkolat alatt szívja be.
A fentről érkező meleg 
és egyenletes légáramlás 
gyorsan melegíti és  
szárítja a textíliákat.

Telepítési változatok: 
Falon belüli telepítés  
a téglalap alakú vázzal

Funkciók:

A törülközőszárító radiátor egység felépítése:

Bútorba való telepítés  
a téglalap alakú vázzal

Fali telepítés a külső házzal

A beépített fűtött  
üvegajtó kellemes  
sugárzó hőt szolgáltat.

A fűtött levegő egyenletes, 
kíméletes elosztása egy, 
a fűtött üvegajtó mögötti 
kimeneten át.

		Fűtött üvegajtó fékezett  
záródású zsanérral

		Törülközőtartó legfeljebb két 
nagy fürdőlepedő (140 x 70 cm) 
felakasztásához 

		Üvegburkolat a vezérlőpanellel  
és Bluetooth modullal

		Beépített fűtőventilátor szívóterülete 
kivehető szűrőtartóval

		Beépített fűtőventilátor  
kifújási területe

		Könnyen tisztítható  
műanyag belső ház

Használat:









A négy funkció könnyen választható a vezérlőpanelen. 
Az intelligens vezérlőalkalmazás egy sor további  
funkciót is kínál: Távirányítás, napi és heti programok, 
a gyári beállítások megváltoztatásának a lehetősége, 
terméktámogatás (pl. Video-útmutatás a szűrőcseréhez, 
vagy segítség a hibajelzésekhez).





Airzone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1033 Budapest, Reményi Ede utca 3.
+36 30 355 4664
www.airzone.hu

http://www.airzone.hu

