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KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MARKÝZY 

LIGHTING MODULIS RAMP RTS 
HEATING MODULIS RAMP RTS 

 

 
Zejména pro náročné zákazníky jsou určeny následující dva výrobky: 

 osvětlovací panel Lighting Modulis Ramp RTS 
 topný panel Heating Modulis Ramp RTS 

Oba tyto výrobky jsou určeny především pro použití s markýzami, ale je možné 
použít je i samostatně. 

 

CENOVÁ AKCE 
Od 10. 5. 2010 do konce roku 2010 jsou ceny osvětlovacího i topného panelu 
sníženy o 20% proti cenám uváděným v ceníku, který vstoupil v platnost 1. 2. 2010. 

 

Osvětlovací panel Lighting Modulis Ramp RTS 

objednací číslo 1 810 878 

 

 
 

 

 světelný panel osazený 5 ks halogenových reflektorových žárovek 12 V / 20 W, 
průměrná životnost 4000 hodin 

 vestavěný přijímač dálkového ovládání, vnitřní anténa 
 plynulé rozsvícení a zhasnutí 
 možnost jemné regulace intenzity osvětlení 0 až 100% 
 možnost uložení preferované intenzity osvětlení, rozsvícení panelu na tuto 

hodnotu jediným stiskem tlačítka 
 komfortní ovládání intenzity osvětlení kolečkem při použití dálkových ovládačů 

z řady Telis Modulis RTS (doporučený ovládač) 
 pro venkovní použití - krytí IP44, pracovní teplota -20°C až +60°C 
 montáž na strop, zeď nebo markýzu 
 možnost naklopení celého panelu 0 až 90° i směrování jednotlivých žárovek 
 kloubové držáky panelu v příslušenství (3 ks), povrchová úprava lesklý chrom 
 pevný přívodní kabel o délce 4 m se zástrčkou, bílý 
 barva bílá (RAL 9010) 
 rozměry 3000 x 89 x 40 mm (délka x výška x hloubka, bez držáků) 
 hmotnost 5,2 kg 
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Topný panel Heating Modulis Ramp RTS 

objednací číslo 1 810 876 

 

  
 

 

 topný panel osazený trubicí Philips Helen, průměrná životnost 5000 hodin 
 maximální příkon 2000 W 

UPOZORNĚNÍ: pro připojení topného panelu je nutné použít zásuvku určenou 
pro vysoké zatížení a přívod 230 V musí mít odpovídající průřez žil. 
Proudový okruh musí být jištěn jističem 16 A s charakteristikou C. 

 vysoká účinnost: 92%  úsporný provoz (pro porovnání - průměrná účinnost 
plynových topidel se pohybuje okolo 30%) 

 po zapnutí okamžitě plný výkon, žádné zahřívání 
 topný panel pokryje plochu cca 16 m2 - odpovídá například stolu pro 8 až 10 osob 
 infračervené záření se spektrem podobným slunečnímu světlu - vyvolává příjemný 

pocit tepla 
 na rozdíl od plynových topidel nemá na šíření tepla vliv proudění vzduchu (vítr 

apod.) 
 vestavěný přijímač dálkového ovládání, vnitřní anténa 
 možnost regulace intenzity topení v krocích 1/3 - 2/3 - plný výkon 
 možnost uložení preferované intenzity topení, zapnutí panelu na tuto hodnotu 

jediným stiskem tlačítka 
 komfortní ovládání intenzity topení kolečkem při použití dálkových ovládačů z řady 

Telis Modulis RTS (doporučený ovládač) 
 pro venkovní použití - krytí IP24, pracovní teplota -30°C až +60°C 
 montáž na strop, zeď nebo markýzu 
 speciální tepelná izolace pro bezpečné užívání  
 možnost naklopení panelu 0 až 90° 
 kloubové držáky panelu v příslušenství (2 ks), povrchová úprava lesklý chrom 
 pevný přívodní kabel o délce 4 m se zástrčkou, bílý 
 barva bílá (RAL 9010) 
 rozměry 513 x 175 x 111 mm (délka x výška x hloubka, bez držáků) 
 hmotnost 3,8 kg 
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