
SANI ELECTRIC    

Digitale Ecodesign sturing:
• sobere eenvoudige vormgeving: de con-

troller past harmonieus bij het toestel
• uitstekende ergonomische instellingen: 

hellende interface met grote en uit elkaar 
geplaatste knoppen

• groot scherm: optimale leesbaarheid
• “intelligente” elektronische besturing: 

zorgt voor een constante stabiele en 
nauwkeurige temperatuur in de badkamer

• energie- verbruiksmeter en indicatie
• ingebouwde temperatuur sensor, niet toe-

gankelijk van buitenaf: robuuster product 
bij installatie

Belangrijkste voordelen:
• preventie van overmatige kamertempera-

tuur
• geluids-indicaties bij bediening
• boost: instelbaar tot 90 minuten
• infrarood ontvanger voor afstandsbedie-

ning (optioneel)
• meter en indicatie van het energieverbruik 

in kWh
• detectie “open venster”
• programma “7 dagen”
• toetsenbordvergrendeling voor kinderen

Sani is opgebouwd uit verticale stalen, ☐-vormige collectoren (35 x 35 mm), en horizontale stralingsbuizen met vrije 
openingen. Ronde stalen stralingsbuizen (ø 22 mm) onderling op een afstand van 15 mm.
Open tussenruimte: 100 mm
De ophangbeugels voor montage tegen een wand worden standaard meegeleverd.
Kleur: Verkeerswit 233 (RAL 9016) glad satijnglanzend.
De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een gestructureerde kras-
vaste epoxy-polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens 
ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onder-
houden. Dikte van de laklaag: min 80 μ.

Digitale Ecodesign sturing



TOETSEN OVERZICHT
1. Infrarood ontvanger (optie)
2. Toets aan / standby
3. Selecteren van werkingsmodi
4. Toetsen + en - om temperatuur, tijd, data en 2 programma’s in te stellen
5. Instellingen opslaan
6. Boost

GEBRUIK:
Aan / standby: Met toets

Voltage: 230V +/-10% 50Hz.

Temperatuur instellingen: Voor-ingesteld op 19°C, instelbaar van +7°C tot +30°C

Bedrijfsmodi: Auto (Program), Boost, Comfort, Eco (spaarstand), vorst bescherming, Standby

Boost stand aanpasbaar: Deze modus maakt het mogelijk om de temperatuur zo snel mogelijk te verhogen.
Deze toename wordt geactiveerd gedurende een tijd instelbaar tussen 10 minuten 
en 90 minuten in intervallen van 5 minuten.

Stroomopname: Automatische indicatie van het energieverbruik volgens het temperatuurinstelpunt.

Stroomopname indicatie in kWh: Weergave van de hoeveelheid verbruikte energie in kWh sinds 24 uur of sinds de 
laatste reset van de energiemeter.

Open venster detectie: Automatisch overschakelen naar vorstbeveiligingsmodus wanneer een 
aanzienlijke temperatuurdaling wordt gedetecteerd

Programma mogelijkheden: 5 Verschillende voor-ingestelde programmeerprofielen voor elke dag van de week: P1, P2, P3, Permanent comfort, Per-
manente Eco. Aanpassing van programma’s P1, P2, P3. Handmatige en tijdelijke opheffing van een lopend programma.

Hulp voor blinden en slecht-
zienden:

De aan / standby toets van de verwarming is verhoogd om gemakkelijk herkenbaar te zijn door aanraking.
Geluiden die de overgang van de verwarmingsfunctie naar een actieve bedieningsmodus aangeven.

Veiligheid: Kindveiligheid: toetsenbordvergrendeling
Beveiligingsinstellingen:

• beperking van het ingestelde temperatuurbereik (minimale en maximale stop)
• aanpasbare PIN-codeslot (verbiedt toegang tot comfortmodus, installatieprogramma en expertinstellingen)

Back-up in geval van stroomuitval:
• alle instellingen, programmeren: permanente back-up
• huidige tijd en datum: standaard back-uptijd van 3 uur

Beveiliging tegen oververhitting van de omgevingstemperatuur in de Boost-modus

Bescherming: IP44 Spatwaterdicht

Klasse: Klasse II

Voorgevuld: Ja
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Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2019. Vervangt alle bestaande prijslijsten.
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Watt € st. kleur

SEDW.093040.233 93 040 300 533,80
SEDW.093050.233 93 050 500 550,10

SEDW.122040.233 122 040 500 582,50
SEDW.122050.233 122 050 750 599,20

SEDW.137040.233 137 040 500 609,20
SEDW.137050.233 137 050 750 626,00
SEDW.137060.233 137 060 1000 647,10

SEDW.175040.233 175 040 750 670,60
SEDW.175050.233 175 050 1000 694,20
SEDW.175060.233 175 060 1000 710,00

SEDW.205060.233 205 060 1250 774,90 
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