PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
kompletní montážní sady
pro každou místnost

Výhody
zdarma

• minimální montážní výška - síla topného prvku pouze 3,5 mm (topný prvek nezabírá téměř
žádný prostor)
• montáž přímo pod podlahovou krytinu – vhodné pod všechny běžné podlahové krytiny
• vhodné na jakýkoliv podklad, při rekonstrukci možné použít i na stávající dlažbu
• rychlejší náběh vytápění než u běžných systémů
• možnost vyhřívání vybraných míst nebo celých ploch
• snadná a rychlá instalace:
s rohoží - pro pravidelné půdorysy místností
s kabelem - pro nepravidelné půdorysy místností

Použití
• novostavby / rekonstrukce
• soukromé i komerční objekty
• vhodné pro všechny typy místností - koupelny, WC, kuchyně, chodby, obývací prostory, ...

koupelny, WC

kuchyně

chod by

• jako hlavní vytápění v topné sezóně
• pro celoroční vytápění chladných a vlhkých místností
• doplňkové vytápění v jarním a podzimním období – vhodné
i pro byty a domy, kde je instalován jiný hlavní zdroj tepla

obývací pokoje

programovatelný
ný
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Regulace

V-systém elektro s.r.o.
Milovanice 1
257 01 Postupice
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

Přesné termostaty evropské výroby
s mnoha lety prověřenou kvalitou.
• programovatelný termostat s podlahovým čidlem
typ OCC2-1991 - možnost nastavení různých teplot
až pro 4 denní období
• základní termostat s podlahovým čidlem
typ OTN-1991 - snadné ovládání vypínačem
a otočným knoflíkem

základní
ní
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at

Obsah montážní sady
s rohoží

Obsah montážní sady
s kabelem

1 dvoužilová topná rohož s ochranným
opletením a se samolepícími pásky
2 termostat - a programovatelný
- b základní
3 podlahové čidlo (součást termostatu)
4 podomítková krabice pro montáž termostatu
5 2x montážní trubka - pro podlahové čidlo
a přívod topné rohože

1 tenký jednožilový topný kabel
s ochranným opletením
2 oboustranná lepící páska
3 ﬁxační pásek Grufast
4 samolepící hliníková páska
5 podomítková krabice pro montáž termostatu
6 podlahové čidlo (součást termostatu)
7 termostat - a programovatelný
- b základní
8 2x montážní trubka - pro podlahové čidlo
a přívod topného kabelu
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Přehled sad s rohoží
zdarma
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Přehled sad s kabelem
výkon (W)

plocha (m2)

obj. č.

s programovatelným termostatem

výkon (W)

s programovatelným termostatem

9111

1

150

1311

0,8 ... 1,3

160

9112

2

300

1312

1,3 ... 2,3

280

9113

3

450

9114

4

9115

5

1313

2,3 ... 3,7

450

1314

3,7 ... 5,3

640

600

1315

5,3 ... 7,5

960

750

1316

7,5 ... 12

1550

se základním termostatem

se základním termostatem
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1,3 ... 2,3
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3
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5

1303

2,3 ... 3,7
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3,7 ... 5,3
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Montáž - rohož

Montáž - kabel
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Váš dodavatel:

pokládka topné
rohože

detail nastřižení
tkaniny
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V-systém elektro s.r.o. - ČR
Milovanice 1
257 01 Postupice
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz
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nanášení ﬂexibilního
lepidla

V-systém severní Čechy
Hodkovická 16
463 12 Liberec 25
tel.: +420 485 109 644
e-mail: vor@post.cz
www.topeni.biz

nalepení samolepících
pásků a Grufastu

pokládka dlažby

Mira + Cord s.r.o.
Jeneweinova 40/2
617 00 Brno – Komárov
tel.: +420 543 216 970-3
e-mail: andy@cord.cz
www.cord.cz

montáž topného
kabelu
4

zakrytí topného
kabelu

Dasix s.r.o.
Vítkovická 3109/13
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 619 138
e-mail: info@dasix.cz
www.dasix.cz

pokládka dlažby

V-systém elektro s.r.o. - SR
Továrenská 849
908 01 Kúty
tel.: +421 347 724 082
e-mail: info@v-system.sk
www.v-system.sk

