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Úspora
Komfort

Jednoduchosť

Sada Pass Program
Programovacia sada je kompatibilná s nasledovnými typmi
zariadení ATLANTIC: F18 (pp.4-5), Olympe, Tatou, Tatou Bains &
Nirvana (pp.10-11).
Zariadenie vybavené touto sadou Pass Program dokáže za
pomoci pilotného vodiča ovládať viacero zariadení.

Chronopass
Jedinečný programátor pre celú škálu Pass Program.
Je umiestnený v interface

Systém Pass Program

Programovanie, jednoduchosť a komfort
Táto inovácia Atlantic umožňuje centralizované programovanie (až 20
vykurovacích zariadení) alebo decentralizované programovanie (rôzne
teploty v budove). Tento systém funguje za pomoci programátora
Chronopass, ktorý sa ľahko inštaluje a jednoducho používa. Keďže je toto
zariadenie automatické, dokáže byť absolútne diskrétne !
Pri možnosti nastaviť teplotu v miestnosti podľa
potrieb jej obyvateľov, 
programovanie vykurovacích zariadení  Vám

môže poskytnúť :
- Väčší komfort
- Úsporu energie

Programovanie
Vstúpte do éry digitálnej regulácie prostredníctvom systému Atlantic od
svetového lídra v oblasti elektrického vykurovania. Priekopníci tejto
technológie pre nás vytvorili digitálny termostat, ktorý umožňuje presnú
reguláciu desiateho stupňa. Vďaka širokej škále programovacích možností
dokážete efektívne regulovať a riadiť čas vykurovania.
Väčšia presnosť zabezpečuje väčšiu úsporu a komfort, vaša spokojnosť je
zaručená!

Interface
Zabezpečuje komunikáciu medzi Pass Program a
termostatmi zariadení.
Je umiestnený priamo v zadnej časti zariadenia

PASS PROGRAM
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Digitálna regulácia

Vďaka digitálnej technológii je programovanie
účinnejšie, a teda úspornejšie. Digitálne termostaty
vyrobené spoločnosťou Atlantic, ktoré regulujú
zariadenia desiateho stupňa, vám umožňujú čo
najlepšie optimalizovať spotrebu energie a vyhnúť sa tak
plytvaniu energiou a nepohodliu: nespôsobujú žiadne
odchýlky teploty.

Nástenné riadenie

Je praktické, inštaluje sa na zariadeniach škály Pass Program systému Atlantic 
(montáž do štandardnej skrinky zabudovanej v stene).
Pri spojení s programátorom Chronopass získate programovateľné riadenie.
Jednofázové napájanie 230 V – 50 Hz

Jeho hlavné funkcie :
- Centralizované riadenie zariadení tej istej zóny pomocou pilotného vodiča
- Zobrazenie prebiehajúceho programu
- Odchýlka od prebiehajúceho programovania s 

načasovaním (2 hodiny alebo 8 hodín)

Výhody: 
- Jednoduchá inštalácia
- Jednoduchá inštruktáž fungovania
- Jednoduché používanie

4 funkcie programovania:
■ Komfortná : želaná teplota počas obývania miestností

pre zabezpečenie veľmi komfortného prostredia
■ Redukovaná : umožňuje znížiť vykurovanie na “

úspornú ” úroveň v čase, keď miestnosti nie sú
obývané alebo cez noc. Toto zníženie je nastavené
približne na 3.5°C pri zariadení F 117 a podľa
nastavenia režimu kotúča Eko pri ostatných
zariadeniach.

■ Protimrazová : jedná sa o režim, ktorý umožňuje
udržovať teplotu približne na 7°C počas dlhšej
neprítomnosti.

■ Vypnutie : umožňuje zastavenie zariadenia na diaľku
alebo vypnutie zariadenia.

Inteligencia a presnosť digitálnej
regulácie spočíva v mikroprocesore,
ktorý je súčasťou každého termostatu.

Úspora energie
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Počítajte s 1 Chronopassom na každú zónu vykurovania
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Prispôsobenie všetkým okolnostiam
Škála s viacerými prevedeniami F 18 zaručuje diskrétnosť a skutočnú
eleganciu. Vďaka štyrom rozličným verziám (Vysoká, Stredná, Základná,
Nízka) nájdu uplatnenie bez problémov v akýchkoľvek interiéroch.
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Digitálny termostat
Stabilná teplota

Elektronický
konvektor

500 až 2000 W
Programovateľný

4 rôzne prevedenia

Systém, ktorý zjednodušuje programovanie
Všetky zariadenia F18 môžu byť vybavené
systémom programovania Pass Program.

Nízka

Základná Stredná Vysoká

konzultujte nás podľa referencie produktu



Charakteristika
■ Rôzne prevedenia(Vysoký, Stredný, Základný, Nízky) so 4 oblými uhlami
■ Farba: biela RAL 9016
■ Difúzna mriežka so smerovými vykurovacími rebrami
■ Špirála s hliníkovým rozptyľovačom
■ Viditeľná doska prepínača cyklov a režimov
■ Prepínač 5 režimov: teplota Komfortná, Redukovaná, Protimrazová, Vypnutie, Program (Confort,

ECO, Hors-gel, Arręt, Programme)
■ Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 4 stupňov (Komfortný, ECO, Hors-gel, Arręt)
■ 2 nezávislé regulovanie teplôt: komfortnej a redukovanej (Confort a Eco)
■ Uzavierateľný kryt ovládania pre zamedzenie nežiadúcej manipulácii
■ Kompatibilný systém Chronopass
■ Bezpečnostná poistka pre prerušenie napájania v prípade prehriatia
■ Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne zabezpečenie
■ Záruka : 2 roky
■ Možnosť upevnenia nízkeho prevedenia F18 na podlahu pomocou nožičiek (kód : 602101)

F18 Multiforme

Výkon (w) 500 1000 1500 2000

Hrúbka (mm) 78 78 78 78
Výška (mm) 670 670 670 670
Šírka (mm) 220 370 520 665
Čistá hmotnosť (kg) 4 6 8 9
Kód 520105 520110 520115 520120

Výkon (w) 500 750 1000 1250 1500 2000

Hrúbka (mm) 78 78 78 78 78 78
Výška (mm) 450 450 450 450 450 450
Šírka (mm) 370 370 445 520 590 740
Čistá hmotnosť (kg) 4 4,1 4,8 5,3 6,2 7,6
Kód 519005 519007 519010 519012 519015 519020

Výkon (w) 750 1000 1500 2000

Hrúbka (mm) 78 78 78 78
Výška (mm) 340 340 340 340
Šírka (mm) 590 665 890 1035
Čistá hmotnosť (kg) 5 5,5 7 8
Kód 520207 520210 520215 520220

Výkon (w) 500 1000 1250

Hrúbka (mm) 78 78 78
Výška (mm) 250 250 250
Šírka (mm) 665 1110 1185
Čistá hmotnosť (kg) 5 5,9 6,6
Kód 520305 520310 520312

Poznámka: Zariadenia v  prevedení “ Vysoký ” sa neodporúčajú inštalovať vo výškach viac ako 1000m 
(fungovanie zariadení v takýchto výškach môže byť riskantné).
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Klasické vykurovacie zariadenia
F 17 je klasickým zariadením elektromechanickej regulácie.
F 117 sa riadi za pomoci zariadenia škály Atlantic Pass Program, ktorý je
vybavený programátorom Chronopass (nepovinne).

Blokovateľné príkazy
ntegrovaný pilotný vodič

Elektrický 
konvektor

500 až 2500 W
2 rôzne modely

konzultujte nás podľa referencie produktu



Charakteristika:

F 17
■ Odrušovací odpor s hliníkovým difúzorom
■ Prerušovač : Chod/Vypnutie
■ Farba : biela RAL 9016
■ 4 oblé uhly (zabezpečenie)
■ Difúzna mriežka so smerovými vykurovacími rebrami
■ Mechanický termostat napätia pary s polohou

Protimrazová
■ Bezpečnostný obmedzovač, ktorý prerušuje napájanie

v prípade prehriatia
■ Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 :

maximálne zabezpečenie
■ Modely so zásuvkami alebo bez zásuviek, verzia s

podstavcom
■ Záruka : 2 roky

F 117
■ Odrušovací odpor s hliníkovým difúzorom
■ Tepelná poistka pre prípad prehriatia
■ Možnosť nastavenia: Chod/Vypnutie / Protimrazový
■ Farba : biela RAL 9016
■ 4 oblé uhly (zabezpečenie)
■ Difúzna mriežka so smerovými vykurovacími rebrami
■ Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 2

stupňov (ECO/ Confort)
■ Bezpečnostný obmedzovač, ktorý prerušuje napájanie

v prípade prehriatia
■ Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 :

maximálne zabezpečenie
■ Záruka : 2 roky

F 117 - F 17

Výkon (w) 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500

Hrúbka (mm) 78 78 78 78 78 78 78 78
Výška (mm) 450 450 450 450 450 450 450 450
Šírka (mm) 370 370 445 520 590 665 740 890
Čistá hmotnosť (kg) 4 4,1 4,8 5,3 6,2 6,7 7,6 8,8

Mechanický termostat
BEZ ZÁSUVKY 513105 513107 513110 513112 513115 513117 513120 513125
SO ZÁSUVKOU 513005 513007 513010 513012 513015 513017 513020 513025
SO ZÁSUVKOU A PODSTAVCOM 417010 417015 417020

Elektronický termostat 2 úrovní
BEZ ZÁSUVKY 514005 514007 514010 514012 514015 514017 514020 –
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Tatou
Sálavý panel Tatou je štíhly a jeho krivky sú jemné a ladné. Teplo vydáva
sálaním, ktoré zabezpečí komfort rovnomerne a pravidelne v ktorejkoľvek
miestnosti. Tatou predstavuje jednotu formy a funkčnosti, a vyhovuje aj tým
najvyšším nárokom na dekoratívnosť a dizajn.

Charakteristika
■ Farba : biela RAL 9016
■ Vykurovacie šasi pokryté hliníkom rozptyľuje

energiu do širokého  priestoru
■ Prepínač 5 režimov: Chod/ Protimrazový

/Komfortný/Redukovaný/Programovanie
■ Elektronický digitálny termostat s pilotným

vodičom 4 stupňov (Komfortný, ECO, Hors-gel,
Arręt)

■ Bezpečnostná poistka pre prerušenie
napájania v prípade prehriatia

■ Viditeľná doska prepínača cyklov a režimov
■ 2 nezávislé nastavenie komfortnej a

redukovanej teploty (Confort a Eco)
■ Uzavierateľný kryt ovládania pre zamedzenie

nežiadúcej manipulácii

■ Kompatibilný so systémom Chronopass
■ Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a

IP 24 : maximálne zabezpečenie
■ Záruka : 2 roky

Systém, ktorý zjednodušuje
programovanie

Všetky zariadenia škály Tatou
môžu byť vybavené

systémom programovania
Pass Program.

Tatou

Výkon (w) 750 1000 1250 1500 2000

Hrúbka (mm) 95 95 95 95 95
Výška (mm) 550 625 775 850 1 070
Šírka  (mm) 470 470 470 470 470
Hmotnosť (kg) 7,4 8,2 9,7 10,5 12,8
biely kod 516007 516010 516012 516015 516020

Výkon (w) 1000 1500 2000

Hrúbka (mm) 95 95 95
Výška (mm) 470 470 470
Šírka (mm) 775 1 070 1 220
Hmotnosť (kg) 9,1 12,4 14,7
biely kod 516310 516315 516320

Poznámka: Zariadenia vo vertikálnom prevedení sa neodporúčajú inštalovať vo výškach viac ako 1000m 
(fungovanie zariadení v takýchto výškach môže byť riskantné).
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Solius
Okrem zabezpečenia dobrého sálavého účinku Solius disponuje estetickými
kvalitami: úzka fólia, oblá mriežka, striedmy tvar. Vynikajúcimi referenciami
pre ponuku sú vysoká kvalita výrobku a jeho cena.

Charakteristika
■ Farba : biela RAL 9016
■ Vykurovacie šasi pokryté hliníkom rozptyľuje energiu do širokého

priestoru
■ Prepínač 5 režimov: Chod/ Protimrazový

/Komfortný/Redukovaný/Programovanie
■ Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 4 stupňov

(Komfortný, ECO, Hors-gel, Arręt)

■ Bezpečnostná poistka pre prerušenie napájania v prípade
prehriatia

■ Signalizácia chodu
■ Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne

zabezpečenie
■ Záruka : 2 roky

Solius

Výkon (w) 750 1000 1250 1500 2000

Hrúbka (mm) 98 98 98 98 98
Výška (mm) 520 595 740 815 1 035
Šírka  (mm) 450 450 450 450 450
Hmotnosť (kg) 6,6 7,5 9 10 12
Kód 510307 510310 510312 510315 510320

Výkon (w) 1000 1500 2000

Hrúbka (mm) 98 98 98
Výška (mm) 450 450 450
Šírka  (mm) 740 960 1 185
Hmotnosť (kg) 9 11,4 13
biely kod 510410 510415 510420

Poznámka: Zariadenia vo vertikálnom prevedení sa neodporúčajú inštalovať vo výškach viac ako 1000m 
(fungovanie zariadení v takýchto výškach môže byť riskantné).
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Nirvana :
■ Elektrický ohrievač mierneho tepla
■ Mierne teplo a riadená zotrvačnosť
■ Moderný dizajn
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Ulysse :
■ Ohrievanie vzduchu
■ Prídavné vykurovanie
■ Sušenie uterákov

Nicobar :
■ Kompaktný a výkonný
■ Filter, ktorý je možné

demontovať a vyčistiť
■ Verzia s časovým spínačom



Ak chcete viac informácií, kontaktujte prosím svojho distribútora

Olympe :
■ Ohrievač do kúpeľne a zároveň sušiak na

uteráky
■ Vykuruje miestnosť s uterákmi alebo bez

uterákov (patentovaný systém)

Tatou Bains :
■ Žiarivý Sálavý panel do kúpeľne a zároveň sušiak

na uteráky
■ Úsporný : bez spojitosti výkonu so spustením
■ Moderný dizajn
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