
SmartHeater–Norveški radiatorji

Moderna oblika za varčno 
in zdravo ogrevanje

Nadzor 
vaših BEHA 
radiatorjev 
preko 
pametnega 
telefona 
ali tablice.

BEHA Norveška kvaliteta 

– več kot 100 let izkušenj pri ogrevanju vašega doma.

BEHA SmartHeaters - Varčni norveški električni radiatorji z Wi Fi

Proizvedeno 
na Norveškem



BEHA SmartHeaters  
- Varčni norveški električni radiatorji z Wi Fi Certifikati

Montaža

Norveška kvaliteta

BEHA SmartHeater stenski konvektorski radiatorji so 
opremljeni z moderno zasnovanim elektronskim 
termostatom s triac tehologijo, katera zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo in zanesljivo delovanje. Novi termostat 
omogoča tako ročno nastavitev temperature prostora 
preko termostatskega koleščka, kakor tudi daljinsko 
upravljanje preko BEHA SmartHeater aplikacije na vašem 
telefonu ali tablici. Vsi BEHA radiatorji izvedbe PV in LV 
so serijsko opremljeni z naprednim Wi – Fi vmesnikom, ki 
omogoča poljubne dnevne in tedenske nastavitve 
temperature za vsak posamezni radiator. Nastavitve 
programa v aplikaciji so shranjene vse do naslednje 
spremembe v nastavitvah v aplikaciji SmartHeater.

Programske nastavitve delovanja se ohranijo tudi ob 
izpadu električnega napajanja ali prekinitvi internetne 
povezave. Če je radiator upravljan ročno, se zadnje 
nastavitve povrnejo ob obnovitvi električnega napajanja.

Vklop in izklop radiatorja je možen preko aplikacije. Na 
enak način se lahko aktivira funkcija proti zmrzovanju in 
zaklepanje funkcij upravljanja (varnostna ključavnica).

Aplikacija BEHA SmartHeater omogoča nadzor 
radiatorjev na različnih lokacijah v vašem domu, 
počitniškem objektu ali kjerkoli so nameščeni BEHA  
radiatorji z Wi-Fi.  Z uporabo BEHA aplikacije je 
omogočen nadzor in upravljanje radiatorja na daljavo v 
povezavi z razpoložljivim brezžičnim internetnim 
omrežjem.

BEHA radiatorji imajo dodatno funkcijo zaznavanja 
odprtega okna. Ko se okno v bližini radiatorja odpre in je 
temperatura v prostoru nad 15˚C, bo radiator znižal 
temperaturo ogrevanja v območju nastavljene 
temperature in temperature proti zmrzovanju (5˚C).

BEHA aplikacija se bo samodejno posodabljala takoj ko 
bodo na voljo nove in razširjene funkcije aplikacije.

BEHA konvektorski radiatorji so preizkušeni in 

certificirani glede na mednarodne CCA 

specifikacije EN60335 in imajo CE oznako. 

Radiatorji ustrezajo Evropskim varnostnim 

standardom in standardom o elektromagnetni 

združljivosti (EMC).

BEHA radiatorji model PV in LV imajo stopnjo 

zaščite IP24 (zaščita proti pršenju vode) in jih 

lahko brez težav vgradimo v kopalnice in ostale 

vlažne prostore.  

Zdravo in udobno ogrevanje

Radiatorji BEHA imajo vgrajen specifično oblikovan grelni element izdelan iz ekstrudiranega aluminija 
s hladilnimi rebri s perforirano površino. Oblika in izvedba grelca zagotavlja veliko grelno površino in 
edinstvene karateristike ogrevanja pri nizkotemperaturnem režimu delovanja. Izjemno nizka 
temperatura grelca v celoti izniči kakršnokoli možnost izgorevanja prahu. Izgorevanje prahu ima za 
posledico neprijetne vonjave in je zelo obremenjujoča za ljudi z astmo in alergijami.

BEHA radiatorje lahko vgradimo tudi v 
najhladnejše predele vašega doma, npr. 
namestimo pod okna. Za zagotavljanje varnega 
delovanja in električnega priklopa so BEHA 
radiatorji dodatno izolirani z dvojno izolacijo in 
se enostavno priklopijo preko vtiča na stensko 
električno vtičnico (220-240V).



Značilnosti radiatorjev BEHA z Wi-Fi

Uporaba aplikacije BEHA SmartHeater vam omogoča:

Uporaba radiatorjev BEHA brez uporabe aplikacije 

BEHA SmartHeater vam omogoča:

Termostat se nahaja na spodnji 

desni strani BEHA radiatorja. 

Temperatura gretja se prikazuje 

na tleh pod radiatorjem.

Integrirani WiFi

Projekcija nastavljene temperature na 
tla s pomočjo laserskega 
prikazovalnika, s samodejno 
zatemnitvijo po 10 sekundah.

Ř Wi-Fi modul je integriran v radiatorju. Temperatura se lahko 

regulira preko aplikacije BEHA ali ročno kot na običajnem 

radiatorju.

Ř Nastavljena temperatura se prikazuje na tla pod 

radiatorjem (priporočamo višino vgradnje cca. 10 cm od tal, 

ne višje).

Ř V primeru prekinitve električnega toka, se bo BEHA 

radiator povrnil na predhodno nastavljeno temperaturo.

Ř Varčni električni radiatorji BEHA zadostujejo vsem 

smernicam ECO DESIGN direktive, so preizkušeni in 

certificirani s strani NEMKO norveškega laboratorija. Vsi 

modeli zagotavljajo zaščito IP24 in se jih lahko vgradi na 

steno v kopalnice ali vlažne prostore (razred vgradnje II).

Ř Radiatorji BEHA so zasnovani in proizvedeni na 

Norveškem.

Ř Radiatorji BEHA PV in LV imajo stopnjo električne zaščite, 

razred IP 24.

Ř Radiatorji BEHA so opremljeni s funkcijo prezračevanja 

prostora.

Ř Radiatorji BEHA so opremljeni z elektronskim neslišnim 

termostatom s tehnologijo Triac, katera omogoča dolgo 

življenjsko dobo in zanesljivo delovanje.

Ř Učinkovitost radiatorjev BEHA Wi-Fi presega zahteve EU 

Ecodesign direktive.

Ř Elektronski termostat omogoča tudi ročni vklop/izklop in 

regulacijo gretja z vrtljivim koleščkom termostata.

Ř BEHA radiatorji imajo 1,5 metra dolg priključni kabel bele 

barve z 1f vtičem.

Ř Poraba električne energije radiatorja BEHA  v mirovanju 

znaša 0,3 watt-a.

Ř BEHA radiatorji imajo vgrajeno zaščito proti pregretju.

Nadzor temperature 

v posameznih prostorih

je možen individualno 

z uporabo tedenskih 

programov.

Ř Nadzor in upravljanje vašega radiatorja na daljavo.

Ř Nadzor BEHA radiatorjev na različnih lokacijah.

Ř Spremembo sobne temperature na daljavo.

Ř Aktivacijo ali deaktivacijo varnostne ključavnice 

termostata.

Ř Aktivacijo ali deaktivacijo funkcije protizmrzovalne 

zaščite.

Ř Vklop in izklop radiatorja.

Ř Ročno nastavitev temperature gretja z uporabo 

termostatskega koleščka.

Ř Povrnitev predhodnih nastavitev temperature gretja 

po izpadu ali prekinitvi električnega toka.

Pokrovček termostata, 

ki se zlahka odstrani, 

pokriva kolešček termostata 

in stikalo za vklop /izklop 

radiatorja.

Termostatski 

kolešček 

za ročno upravljanje gretja

Stikalo za vklop/izklop



Tehniène specifikacije
Priporočena moč

BEHA SmartHeaters PV in LV

Dodatna oprema 
– podstavki za PV in LV

Prodajalec:

Uvoz in distribucija: 

Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, tersus@siol.net 


