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Podlahové topení
Systém tacker
ultra-takk 30-2 (DES sg) izolační role (maximální zatížitelnost dle EN 13163 5,0 kPa)
Deska tacker pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex ø 14, 16, 17, 20 mm
Tepelná a kročejová izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny EPS-T dle EN 13163, bez freonů, hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá hrana, podélný 30 mm přesah krycí fólie.
Technické údaje

tepelný odpor Rλ:
dynamická tuhost:
útlum kročejového hluku ∆Lw,R:
třída materiálu:
tloušťka desky:
rozměr:

0,75 m2 K/W
SD 20
28 dB*
B2
30 (28) mm
1 000 × 10 000 mm

číslo zboží
4005634•

jednotka balení
10,0 m2/role

Kč/m2
184,00

číslo zboží
3012629•

jednotka balení
200 ks

Kč/ks
2,20

Příchytná spona tacker 8 mm pro desky tacker
ke spolehlivému upevnění otopných trubek (14-20 mm) pomocí montážního
nástroje tacker, baleno (zásobník) v kartonech

Pozn.: Další typy systémových desek tacker s rozdílnou tloušťkou a zatížitelností na vyžádání.

Systém s výstupky
Deska s výstupky EPS-T 30-2 (DES sg) (maximální zatížitelnost dle EN 13163 5,0 kPa)
Deska s výstupky pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex ø 14, 16, 17 mm
Z vakuově tvarované fólie z umělé hmoty s nášlapně odolnými vypěněnými výstupky tvaru korunky k upevnění trubek v rastru
s roztečí 5,5 cm, kombinovaná tepelná a kročejová izolace EPS-T, bez freonů, s přesahem krycí fólie, uzpůsobeno pro diagonální pokládku.
Technické údaje

tepelný odpor Rλ:
dynamická tuhost:
útlum kročejového hluku ∆Lw,R:
třída materiálu:
tloušťka desky:
rozměr (hrubý):
jednotka balení:

0,75 m2 K/W
SD 20
28 dB*
B2
30 (28) mm,
48 (46) mm s výstupky
1 496 × 930 mm
1 540 × 450 × 950 mm

Alternativně EPS 150-11 (tloušťka desky 11 mm) pro vysoké zatížení

BE ZKON KU RE NČ
CE NA
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umožňuje také diagonální pokládku
číslo zboží
4006923•

jednotka balení
deska 1,34 m2
13,4 m2

4006926•

24,1 m2

Kč/m2

374,00
367,00

Suchý systém
Deska profil typ 30 nebo 25 (technické údaje v závorce)(DEO) (maximální zatížitelnost dle překrytí 2,0/4,0 kN/m2)
Deska profilová pro suchou montáž se zámky tvaru zipu pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex ø 14 mm
Tepelná izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny, bez freonů, vodící drážky pro teplorozvodné moduly s otopnou trubkou, pokládka ve tvaru meandru nebo šneku, pokládací rozteč v rastru 11,5 cm.
Technické údaje

tepelný odpor Rλ:
útlum kročejového hluku ∆Lw,R:
třída materiálu:
tloušťka desky:
tlakové zatížení:
rozměr (hrubý):
jednotka balení:
deska profil typ 30 mm
deska profil typ 25 mm
#)

0,75 (0,56) m2 K/W
0 dB*
B1
30 (25) mm,
2,0#/4,0## kN/m2
606 × 1 81 mm
606 × 1 181 × 320 mm

číslo zboží
4003961•
4003959•

jednotka balení
deska 0,66 m2
6,60 m2
7,92 m2

Kč/m2
307,00
287,00

číslo zboží
3007120•

jednotka balení
30 ks

Kč/ks
64,00

pro Fermacell 2E22, ##) pro Fermacell 2E22 + 10 mm sádrovláknitá deska

Teplorozvodný modul WLM 805 mm
z pozinkovaného plechu k optimálnímu rozvádění tepla, zlomová místa,
délka 805 mm
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* U potěrů dle DIN 18560 díl 2 s m’ ≥ 70 kg/m

Příslušenství pro izolace
Dilatační okrajový lem Typ PE-F pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém
z polyetylénové pěny s uzavřenými buňkami, s navařenou polyetylénovou
zástěrkou a připravenými zářezy pro odtržení, dle DIN 18560

číslo zboží
1163310•

160 mm × 8 mm

jednotka balení
role 25 m
4 role

Kč/m
17,00

Dilatační okrajový lem Typ PE-B pro cementové a lité potěry pro všechny typy systémových desek
z polyetylénové pěny s uzavřenými buňkami, s navařenou extra širokou
polyetylénovou zástěrkou, samolepící zadní stranou a připravenými zářezy
pro odtržení, dle DIN 18560
160 mm × 8 mm

číslo zboží

Kč/m

5000752•

jednotka balení
role 25 m
4 role

číslo zboží
5001371•

jednotka balení
20 m

Kč/m
167,00

číslo zboží
1163000•

jednotka balení
20 ks

Kč/ks
20,00

číslo zboží
5000793•

jednotka balení
20 ks

Kč/ks
32,00

číslo zboží
5001182•
1163418•
1163477•

jednotka balení
16 ks
16 ks
16 ks

Kč/m
65,00
65,00
65,00

22,00

Spárový dilatační profil ORANGE 80 × 10 mm, délka 2 m
úhlový profil – patka se samolepící podstavou včetně lemu,
z PE s uzavřenými buňkami
2000 mm × 10 mm × 80 mm

Chránička spárová 25/20, podélně naříznuto
pro průchody otopných trubek v pohyblivých spárách, vhodné pro otopné
trubky do ø 17 mm, délka 300 mm

Vodící oblouk 90°
z umělé hmoty jako ochrana trubek před poškozením a napojení trubek
k rozdělovači, vhodné pro otopné trubky o ø 14 – 17 mm

Systém s upínací lištou (bez izolačních desek)
Upínací lišta
z umělé hmoty ke spolehlivému upevnění otopných trubek, rozteč 5 cm
pro trubku ø 14 mm, délka 2 m
pro trubku ø 16/17 mm, délka 2 m
pro trubku ø 20 mm, délka 2 m

Otopné trubky pro podlahové topení
duo-flex PE-Xa a tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
Bezpečnostní otopná trubka z umělé hmoty a vícevrstvá otopná trubka
ze síťovaného polyetylénu PE-Xa (peroxidicky zesíťováno) dle DIN 16892/3
a vícevrstvé tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD (technické údaje v závorce), kyslíková
bariéra – difúzní těsnost dle DIN 4726, vhodné pro topení i chlazení
Technické údaje
provozní teplota: 95 °C
provozní tlak: 6 barů (10 barů)
poloměr ohybu s/bez pomoci ohýbací pružiny: 5 × d (3 × d/5 × d)
koeficient délkové roztažnosti: 1,4 × 10-4 K-1 (2,3 × 10-5 K-1)
Rozměry svazku trubek
14 × 2 mm duo-flex PE-Xa
16 × 2 mm duo-flex PE-Xa
17 × 2 mm duo-flex PE-Xa
20 × 2 mm duo-flex PE-Xa
25 × 2,3 mm duo-flex PE-X
14 × 2 mm tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
16 × 2 mm tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
16 × 2 mm tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
16 × 2 mm tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
18 × 2 mm tri-o-flex PE-X/AL/PE-X

A/B/C:
780/440/80
780/440/150
780/440/370
780/440/110
780/440/200
780/440/480
780/440/110
780/440/210
780/440/500
780/440/160
900/440/500
780/560/500
760/440/130
750/440/110
750/440/190
750/440/480
750/440/180

objem vody (l/m)
0,070
0,110
0,133
0,200
0,327
0,070
0,110
0,110
0,110
0,154

číslo zboží
3006737•
3006738•
3006739•
3002647•
3002652•
3002654•
3002655•
3002656•
3002660•
3006778•
3006780•
5001090•
3002687•
5000360•
3002688•
3008496•
90218100•

jednotka balení
120 m/role
240 m/role
600 m/role
120 m/role
240 m/role
600 m/role
120 m/role
240 m/role
600 m/role
120 m/role
600 m/role
200 m/role
200 m/role
120 m/role
200 m/role
500 m/role
100 m/role

Kč/m
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
32,00
32,00
32,00
39,00
39,00
62,00
36,00
37,00
37,00
37,00
35,00

číslo zboží
1180649•

jednotka balení
10 m/50 m

Kč/m
15,00

Chránička pro otopné trubky do ø 17 mm
Ochranná trubka z polyetylénu pro průchody v pohyblivých spárách a místech, kde není žádoucí přenos tepla.
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Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90 – mosaz
pro podlahové topení a chladící systémy, tělo z mosazi MS63, snadná montáž, připojení s plochým těsněním, rozdělovač s lemem
a vnějším závitem pro připojení systému podle výběru buď vpravo/vlevo nebo střídavě, sestává z:
Rozdělovač (přívod) DN 25: červené označení pro uspořádání konzol.
Sběrač (zpátečka) DN 25: se zabudovanými, uzavíratelnými ventily, ruční ochranné víčko a adaptér se závitem pro montáž termopohonu, modré označení pro uspořádání konzol.
Svěrný adaptér 3/4“ pro připojení otopných trubek se musí objednat zvlášť. Konzole pro rozdělovač jsou již obsaženy ve skříni rozdělovače a připraveny k montáži, jen u nástěnné montáže se musí konzoly objednat zvlášť.

Rozdělovač typ Standard 90 z mosazi

Standard

2 topné okruhy
d = 250 mm
3 topné okruhy
d = 305 mm
4 topné okruhy
d = 360 mm
5 topných okruhů
d = 415 mm
6 topných okruhů
d = 470 mm
7 topných okruhů
d = 525 mm
8 topných okruhů
d = 580 mm
9 topných okruhů
d = 635 mm
10 topných okruhů
d = 690 mm
11 topných okruhů
d = 745 mm
12 topných okruhů
d = 800 mm
sada koncových skupin s vypouštěcím a odvzdušňovacím ventilem*)

číslo zboží
5006719•
5006729•
5006739•
5006839•
5006769•
5006779•
5006789•
5006799•
5006809•
5006819•
5006829•
5009999•

jednotka balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada

Kč/ks
1 553,00
2 205,00
2 859,00
3 358,00
3 919,00
4 480,00
5 089,00
5 654,00
6 226,00
6 819,00
7 397,00
647,00

*) není možno objednat samostatně – nedílná součást rozdělovače

Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90 – nerez
pro podlahové topení a chladící systémy, tělo z nerezu, snadná montáž, připojení s plochým těsněním, rozdělovač s lemem a vnějším závitem pro připojení systému podle výběru buď vpravo/vlevo nebo střídavě, sestává z:
Rozdělovač (přívod) DN 25: se zabudovanými, uzavíratelnými jemnými ventily pro nastavení průtoku topného média
0,1 – 4,0 l/min, červené označení pro uspořádání konzol.
Sběrač (zpátečka) DN 25: se zabudovanými, uzavíratelnými ventily, ruční ochranné víčko a adaptér se závitem pro montáž termopohonu, modré označení pro uspořádání konzol.
Svěrný adaptér 3/4“ pro připojení otopných trubek se musí objednat zvlášť. Konzole pro rozdělovač jsou již obsaženy ve skříni rozdělovače a připraveny k montáži, jen u nástěnné montáže se musí konzoly objednat zvlášť.

Rozdělovač typ Komfort 90 z nerezu

Komfort

novinka

2 topné okruhy
d = 250 mm
3 topné okruhy
d = 305 mm
4 topné okruhy
d = 360 mm
5 topných okruhů
d = 415 mm
6 topných okruhů
d = 470 mm
7 topných okruhů
d = 525 mm
8 topných okruhů
d = 580 mm
9 topných okruhů
d = 635 mm
10 topných okruhů
d = 690 mm
11 topných okruhů
d = 745 mm
12 topných okruhů
d = 800 mm
sada koncových skupin s vypouštěcím a odvzdušňovacím ventilem*)

číslo zboží
5017119•
5017129•
5017139•
5017149•
5017159•
5017169•
5017179•
5017189•
5017199•
5017209•
5017219•
5009999•

jednotka balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada

Kč/ks
2 190,00
3 056,00
3 591,00
4 295,00
5 020,00
5 776,00
6 519,00
7 276,00
8 025,00
8 743,00
9 525,00
647,00

*) není možno objednat samostatně – nedílná součást rozdělovače

Sada kulových uzávěrů 1“ IG / 1“ IG s převlečnou maticí (uzavření rozdělovače)
sestává z kulového uzávěru na přívodu a zpátečce z mosazi, který je vhodný
k rozdělovači, s páčkou včetně těsnění

číslo zboží
5000732•

jednotka balení
1 sada

Kč/sada
738,00

číslo zboží
5000236•

jednotka balení
1 sada

Kč/sada
237,00

Sada konzol pro rozdělovače
z pozinkované ploché oceli se závěsem na liště a seřizovacím šroubem
jakož i hluk tlumící objímkou trubky pro uložení trubky rozdělovače
a sběrače DN 25
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Příslušenství pro rozdělovače
Adaptér svěrný 3/4“ EUROKONUS
vhodný pro rozdělovače, sestává z: ochranného pouzdra, upínacího kroužku a převlečné matice
14 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
16 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
17 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
20 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
25 × 2,3
trubka z umělé hmoty PEX
14 × 2
vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
16 × 2
vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
18 × 2
vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-X/AL/PE-X

číslo zboží
1159887•
1159933•
1159895•
1159909•
5001340•
1178083•
1178091•
59503018•

jednotka balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

Kč/ks
59,00
62,00
62,00
68,00
292,00
69,00
69,00
75,00

z mosazi, s ukazatelem průtočného množství a teploty max. 80 °C, montáž
na sběrači
průtočné množství
0,5 – 2,0 l/min
průtočné množství
1,0 – 4,0 l/min

číslo zboží
1159860•
1159852•

jednotka balení
1 ks
1 ks

Kč/ks
589,00
589,00

z mosazi, k bezpečnému spojení otopných trubek
14 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
16 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
17 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
20 × 2
trubka z umělé hmoty PEX
25 × 2,3
trubka z umělé hmoty PEX
14 × 2
vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
16 × 2
vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
18 × 2
vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-X/AL/PE-X

číslo zboží
1159658•
1159712•
1159666•
1159682•
5001191•
5000121•
1159704•
50029018•

jednotka balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

Kč/ks
197,00
201,00
201,00
208,00
282,00
205,00
210,00
215,00

číslo zboží
1181114•
1159798•
1159720•
1159747•
1179365•
1179373•
50009018•

jednotka balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

Kč/ks
112,00
115,00
115,00
131,00
131,00
131,00
149,00

číslo zboží
1177869•
1177877•
1221752•
1177958•

jednotka balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

Kč/ks
150,00
154,00
154,00
161,00

Měřič (duo-Messer) průtoku s ukazatelem teploty

Svěrná spojka

Svěrné šroubení
z mosazi k připojení na armatury
14 × 2 × 1/2“ AG
trubka z umělé hmoty PEX
16 × 2 × 1/2“ AG
trubka z umělé hmoty PEX
17 × 2 × 1/2“ AG
trubka z umělé hmoty PEX
20 × 2 × 1/2“ AG
trubka z umělé hmoty PEX
14 × 2 × 1/2“ AG vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
16 × 2 × 1/2“ AG vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-MD/AL/PE-HD
18 × 2 × 1/2“ AG vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-X/AL/PE-X

Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním
z mosazi vč. 2 nerezových lisovacích pouzder
14 × 2
trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka
16 × 2
trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka
17 × 2
trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka
20 × 2
trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka

Skříň rozdělovače nad omítku série AP 90, AP 140 (předstěnová)
– tloušťka plechu 1,3 mm zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu

pro montáž nad omítku / předstěnovou montáž s malou konstrukční hloubkou jen 90 mm, provedení 140 mm pro
regulační stanici rozdělovače varimat F/WR, kompletní práškový nástřik, podobný RAL 9010, sestává z:
• žárově zinkovaný stabilní ocelový plášť
• odnímatelná zadní strana se spodní stabilizační hranou
• montážní lišta (uzavřená lišta) pro snadnou svěrnou montáž základního a rozšiřovacích modulů varimatic
• 2 upevňovací lišty pro variabilní uspořádání konzol
• odnímatelný plech chránící před potěrem
• přední dvířka s uzávěrem s drážkou a ochrannou fólií
• sada předem smontovaných konzol rozdělovače s objímkami rozdělovače v provedení s tlumením hluku
typ		rozměr v mm
počet topných okruhů
		
V
Š
H (AP 140 s regulační stanicí varimat F/WR)
AP 90-0
690 490 90
2 –   3
AP 90-1
690 690 90
4
AP 90-2
690 890 90
5 –   8
AP 90-3
690 1 090 90
9 – 12
AP 140-1
AP 140-2
AP 140-3

690 690 140
690 890 140
690 1 090 140

2 –   4
5 –   8
9 – 12
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číslo zboží
5001183•
5000195•
5000196•
5000197•

jednotka balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Kč/ks
2 767,00
2 850,00
3 069,00
3 604,00

5000340•
5000341•
5000342•

1 ks
1 ks
1 ks

3 487,00
3 953,00
4 417,00

Skříň rozdělovače pod omítku série UP 90 (zabudovaná)
– tloušťka plechu 1,3 mm zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu
pro montáž pod omítku / vestavnou montáž s různou hloubkou zabudování od 90 do 140 mm, sestává z:
• žárově zinkovaný stabilní ocelový plášť, ochranný kryt bránící poškození během stavby
• postranní stěny vybaveny každá 2 předlisovanými otvory, zadní strana se spodní stabilizační hranou
• na výšku nastavitelné podstavy s uvnitř ležícími křídlovými matkami
• montážní lišta (uzavřená lišta) pro snadnou svěrnou montáž základního a rozšiřovacích modulů varimatic
• 2 upevňovací lišty pro variabilní uspořádání konzol
• sada předem smontovaných konzol rozdělovače s objímkami rozdělovače v provedení s tlumením hluku
• vodící trubka pro šetrné vedení otopné trubky a plech chránící před potěrem
• seřiditelný rám a přední dvířka s uzávěrem s drážkou s nástřikem práškové barvy podobné RAL 9010 a ochrannou folií
• rám a přední dvířka s uzávěrem v přídavném ochranném balení z vlnité lepenky
typ		rozměr v mm			počet topných okruhů
		
V
Š
H
s blokem čerpadla		 bez bloku čerpadla
UP 90-0 770-910 470 90-140
2 –   3
UP 90-1 770-910 670 90-140
2 –   3
4 –   6
UP 90-2 770-910 870 90-140
4 –   9
7 – 10
UP 90-3 770-910 1.070 90-140
10 – 12
11 – 12

číslo zboží
5001185•
5000192•
5000193•
5000194•

jednotka balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Kč/ks
2 739,00
2 906,00
3 231,00
3 720,00

Regulační technika varimatic
Regulační stanice rozdělovače: varimat F – regulace s pevnou hodnotou/varimat WR – ekvitermní regulace
Regulační stanice varimat F omezuje teplotu na přívodu na maximální hodnotu, která se musí nastavit na regulátoru pevné hodnoty. Regulační stanice varimat WR omezuje teplotu na přívodu v závislosti na venkovní teplotě prostřednictvím
ekvitermního regulátoru. Oběhové čerpadlo s mokrým rotorem, zabudované v bloku čerpadla, zajišťuje cirkulaci v sekundárním okruhu. Uspořádání regulační stanice varimat F/WR se provede decentrálně přímo na místě ve skříni rozdělovače.
Pozor: Regulační stanici rozdělovače je možno zabudovat do skříně pod omítku série UP 90 při minimální hloubce 130 mm nebo do skříně nad omítku série AP 140.
Pokyn: Kombinace se sběrnicí varimatic (č. zboží 5000198) a čerpadlovým modulem varimatic (č. zboží 5000204) je bezpodmínečně nutné a umožňuje regulované odpojení sekundárního čerpadla při uzavřených ventilech topných okruhů. Jestliže se
upustí od čerpadlového modulu, musí se každopádně použít uvedený přepouštěcí regulační ventil (sada) (č. zboží 5001141).

Blok čerpadla – mísící sada
Kompaktní, k vestavbě předmontovaná a tlakově přezkoušená základní jednotka z mosazi s oběhovým čerpadlem
s mokrým rotorem RS 25/6, 3-cestný směšovací ventil, propojený omezovač maximální teploty, připravený k připojení,
dva kulové uzávěry na primární straně (přívod/ zpátečka), jeden kulový uzávěr na sekundární straně (přívod) vč. teploměru, na sekundární straně připravená možnost připojení přepouštěcího regulačního ventilu (sady) (č. zboží 5001141) paralelně k topným okruhům.
Technické údaje

vnější rozměry (V/Š/H):
jmenovitá šířka přípojky:
max. tlak zařízení:
Omezovač maximální
rozsah nastavení:
teploty
předběžné nastavení:
teplota okolí:
spínací diference:
Čerpadlo
rozsah použití, objemový proud Q:
RS 25/6
rozsah použití, dopravní výška H:
napětí motoru:
příkon:
krytí:
jmenovitá světlost:
stavební hloubka:
teplota médií:
3-cestný směšovací ventil
rozsah použití:
závitová přípojka:
regulačně technický diferenční tlak:
hodnota kvs:

cca 430/220/125 mm
DN 25
6 barů
+20 °C až +90 °C
+60 °C
-20 °C až +60 °C
+/- 2 K
při 2,5 m3/h
3m
1 × 230 V, 50 Hz
max. 99 W
IP 44
R 1“
130 mm
+2 °C až +110 °C
+2 °C až +130 °C
M 30 × 1,5
0,8 baru
4,0 m3/h

číslo zboží
5000981•

jednotka balení Kč/ks
1 ks
9 596,00

Regulátor pevné hodnoty – varimat F
Termostat s dálkovým čidlem, který je vhodný k 3-cestnému směšovacímu ventilu bloku čerpadla.
Technické údaje: rozsah nastavení teploty vody na přívodu:
+20 °C až +70 °C, závitová přípojka: M 30 × 1,5

číslo zboží
5000232•

jednotka balení
1 ks

Kč/ks
706,00

číslo zboží
5001843•
5001853•

jednotka balení Kč/ks
1 ks
8 443,00
1 ks
2 789,00

Regulátor ekvitermní - varimat control WR 230 V (komplet)
Kompletní ekvitermní regulační sada varimat control 230 V sestávající
z ovládače, čidla vnější teploty, čidla teploty na přívodu
Pohon směšovacího ventilu 230 V – 3-polohový motor, síla tahu 140 N
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Regulační technika varimatic
Přepouštěcí regulační ventil
K zabudování do bloku čerpadla paralelně k topným okruhům, k maximálnímu omezení tlaku čerpadla a tím snížení hluku
proudění.
Technické údaje:

nastavitelný diferenční tlak:
rozsah použití:

0,05 až 0,35 baru
do +140 °C

číslo zboží
5001141•

jednotka balení
1 ks

Kč/ks
1 583,00

Regulátor prostorové teploty varimatic
Elektronický 2-bodový regulátor prostorové teploty varimatic, přesná regulace díky pulzní modulaci s termickým zpětným vedením, pokles teploty pomocí externího signálu o 4 K, korekce nastavené hodnoty, rozměry 78 × 26 × 78 mm (v × š × d), krytí IP30, třída ochrany III, spínací proud 1,8 A, k řízení max. 10 termopohonů varimatic.
230 V

číslo zboží
5001083•

barva pláště bílá

jednotka balení
1 ks

Kč/ks
737,00

Sběrnice varimatic – základní modul a rozšiřovací moduly
Připojovací základna pro maximálně 6 prostorových regulátorů varimatic a 14 termopohonů varimatic, modulárně rozšířitelná s regulátorovým, pohonovým, čerpadlovým a časovým modulem, svěrné zásuvné kontakty, provoz s útlumem teploty pro 2 oddělené vytápěcí zóny (kanál 1–3 a kanál 4–6) s časovým modulem, ukazatele provozního napětí, spínacích výstupů termopohonů a vadné pojistky přístroje.
číslo zboží
5000198•
5000200•
5000202•
5000204•
5000206•

sběrnice 230 V – základní modul, rozměry V/Š/D 70/75/238 mm
rozšiřovací regulátorový modul 230 V
rozšiřovací pohonový modul 230 V
rozšiřovací čerpadlový modul 230 V
časový modul 230 V

jednotka balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Kč/ks
2 454,00
982,00
1 258,00
2 056,00
5 584,00

Termopohon varimatic 100 N (uzavírací síla 100 Newtonů)
K ovládání ventilů na sběrači, zásuvná montáž, provedení uzavřené bez proudu - dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí IP54 (EN 60529), provozní výkon 2 W.
230 V

krytí IP54, třída ochrany II,
spínací proud 300 mA (max. 200 ms), provozní proud 8 mA

číslo zboží
5001401•

jednotka balení
1 ks

Kč/ks
813,00

číslo zboží
1163493•

jednotka balení
10 kg

Kč/ks
755,00

číslo zboží
1163388•

jednotka balení
200 m2/role

Kč/m2
21,00

Přísady a příslušenství
W 200 S plastifikátor (přísada do potěru)
k plastifikaci vytápěných cementových potěrů, spotřeba 0,15 kg/m2 při celkové tloušťce potěru (mazaniny) 65 mm (ne pro lité anhydritové potěry)

Oddělovací ochranná fólie
z polyetylénu 0,2 mm k ochraně izolačních desek z polystyrénu při pokládání na živičné nebo zvláčňovadlo obsahující těsnící pásy, rovněž jako podklad,
délka rolí 50 m, šířka pásu 4 m

Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky
Montážní nástroj tacker

AKCE – ZDARMA při dosažení obratu Kč 100 000 (bez DPH) za rok

k nasazení příchytných spon tacker 8 mm,
vhodné pro desky tacker

novinka

číslo zboží
3025968•

jednotka balení
1 ks

Kalibrovač s odhrotovačem

Kč/ks
3 840,00

netto cena

základní těleso jako blok z umělé hmoty s kalibrovacími a odhrotovacími trny
pro rozměry trubek: 14 × 2, 16 × 2, 17 × 2, 18 × 2, 20 × 2 mm

Odvíječ na trubky „Orion“

netto cena

číslo zboží
1180215•

jednotka balení
1 ks

při odběru 10 000 m otopné trubky
AKCE – ZDARMA
nebo dosažení obratu Kč 250 000 (bez DPH) za rok

vhodný pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex (viz str. 2), k položení bez prořezu, skládací

číslo zboží
3007086•

Kč/ks
1 493,00

netto cena

jednotka balení
1 ks

Kč/ks
9 733,00

AKCE platí pouze pro montážní firmy. Každá firma má v rámci AKCE nárok pouze na jeden odvíječ na trubky „Orion“ a jeden montážní nástroj tacker.
POZNÁMKA: Platnost akční nabídky může být ukončena bez předchozího upozornění.

Uvedené ceny nezahrnují DPH ❚ Právo technických o obchodních změn vyhrazeno.
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