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Gdzie zastosowaæ jakie urz¹dzenie?

Zastosowanie Model urz¹dzenia Strona:
Ca³kowite ogrzewanie lub komfortowe ogrzewanie podstawowe w Ogrzewanie pod³ogowe TF 253 160/...
nowobudowanych obiektach, szczególnie w domach niskoenergetycznych przy jako ogrzewanie czêœciowo
krótkiej tañszej taryfie elektrycznej akumulacyjne 52
Ca³kowite ogrzewanie lub komfortowe ogrzewanie podstawowe w Ogrzewanie pod³ogowe TF 253 200/...,
nowobudowanych obiektach, szczególnie w domach niskoenergetycznych przy TF 253 250/..., HC 800 S
d³ugiej tañszej taryfie elektrycznej jako ogrzewanie akumulacyjne 52
Utrzymanie temperatury pod³ogi w obszarach mokrych, brodzikach THERMO BODEN Comfort 56
prysznicowych wyk³adanych terakot¹, miejscach do siedzenia, strefach
brzegowych, basenach
Utrzymanie temperatury pod³ogi w ³azienkach, kuchniach, ogródkach THERMO BODEN Comfort, Basis
zimowych, obszarach jadalni, sklepach itp. TF 800 S 57

Ogrzewanie pod³ogowe

Komfortowe systemy grzewcze dla ca³ych mieszkañ, biur, przemys³u i innych pomieszczeñ o zimnych pod³ogach, zapewniaj¹ optymalny
rozk³ad temperatur w pomieszczeniach i dostarczaj¹ zdrowe ciep³o bez ruchu powietrza. Ogrzewanie pod³ogowe AEG mog¹ byæ stosowa-
ne jako ogrzewanie bezpoœrednie, ogrzewanie czêœciowo akumulacyjne lub ogrzewanie akumulacyjne. Ogrzewania pod³ogowe AEG
uk³adane s¹ bezpoœrednio w jastrychu lub te¿ jako systemy utrzymywania temperatury THERMO BODEN uk³adane bezpoœrednio w
pod³o¿u samopoziomuj¹cym na jastrychu.

Zalety ogrzewania pod³ogowego w skrócie:
• Komfortowy system grzewczy, bez widocznych grzejników.
• Idealne do ogrzania budynków niskoenergetycznych.
• Zdrowe i ekonomiczne oddawanie ciep³a.
• Niewielkie nak³ady inwestycyjne i niskie koszty monta¿u.
• Brak zapotrzebowania miejsca na urz¹dzenia grzewcze i sk³adowanie opa³u.
• Niepotrzebny dodatkowy noœnik energii - energia elektryczna i tak znajduje siê w budynku.
• System THERMO BODEN nadaj¹cy siê do póŸniejszego monta¿u.
• Dok³adne i proste wyliczenie kosztów ogrzewania poprzez licznik energii elektrycznej.
• Zbyteczne nak³ady na konserwacjê i przegl¹dy.

Istotne informacje na temat ogrzewania pod³ogowego
Rozdzia³ temperatur przy konwencjonalnym ogrzewaniu pod³ogowym
Istotne dla U¿ytkownika jest zdrowe ciep³o, które oparte jest na sposobie dzia³ania ogrzewania pod³ogowego. Ciep³o nie jest oddawane
do pomieszczenia poprzez powietrze, jak w przypadku ogrzewania konwekcyjnego, lecz jako zdrowe ciep³o promieniuj¹ce z du¿ej po-
wierzchni pod³ogi.
Zdrowe, poniewa¿ ciep³o promieniuj¹ce dzia³a bezpoœrednio na cia³o.
Poniewa¿ cz³owiek wiêcej ni¿ po³owê ciep³a traci poprzez nogi i stopy, przyjemne ciep³o powraca ponownie szybko, jeœli jego wiêksza
czêœæ trafia do cia³a przez obszar nóg. W ten sposób w pomieszczeniu tworzy siê odwrotny uk³ad temperatur w porównaniu z ogrzewa-
niem konwekcyjnym, grzejnikowym. W istotnym dolnym obszarze pomieszczenia przyjemne ciep³o odczuwa siê przy temperaturze pod³ogi
wynosz¹cej od 20OC do 26OC w pomieszczeniach mieszkalnych, lub 25OC do 28OC w ³azience. U góry, pod sufitem, gdzie nikt ciep³a ju¿ nie
wykorzystuje jest stosunkowo ch³odno.
Poprzez równomierny rozk³ad temperatur przy zastosowaniu ogrzewania pod³ogowego temperatura pomieszczenia odczuwalna jest su-
biektywnie jako 1OC do 2OC wy¿sza, ni¿ jest w rzeczywistoœci. Obni¿enie temperatury pomieszczenia o t¹ w³aœnie "subiektywn¹ rezerwê
ciep³a" pozwala na zaoszczêdzenie co roku oko³o 10% do 15% energii. Oszczêdza to œrodowisko i portfel.

Rozk³ad temperatur przy ogrzewaniu konwekcyjnym          Rozk³ad temperatur przy ogrzewaniu pod³ogowym
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Jaka jest ró¿nica pomiêdzy ogrzewaniem czêœciowo akumulacyjnym - akumulacyjnym, a bezpoœrednim?
Jaki system ogrzewania pod³ogowego mo¿e zostaæ zastosowany zale¿y od przeznaczenia pomieszczenia i taryf energetycznych.

Elektryczne pod³ogowe ogrzewanie czêœciowo akumulacyjne jest w stanie pokonaæ krótkie czasy dro¿szej taryfy < 3 godz. W tym
przypadku jastrych u¿ywany jest jako czynnik akumuluj¹cy ciep³o. W ten sposób mo¿liwe jest optymalne wykorzystanie tañszych taryf
energetycznych. Krótkie czasy reakcji ogrzewania umo¿liwiaj¹ komfortow¹ regulacjê.
Gruboœæ warstwy jastrychu wynosi przy tym ok. 5 - 6 cm. Maty grzewcze uk³adane s¹ w œrodku warstwy jastrychu.

Elektryczne pod³ogowe ogrzewanie akumulacyjne dzia³a przy wykorzystaniu klasycznych taryf energetycznych. W godzinach nocnych
jastrych ogrzewany jest przy u¿yciu tañszej energii elektrycznej, natomiast w dzieñ ciep³o oddawane jest do pomieszczenia. Z uwagi na
d³u¿sze okresy dro¿szej taryfy niezbêdna jest du¿a pojemnoœæ akumulacyjna. Dlatego gruboœæ jastrychu w przypadku pod³ogowego
ogrzewania akumulacyjnego wynosi 8 - 14 cm. Maty grzewcze znajduj¹ siê na g³êbokoœci jednej trzeciej gruboœci jastrychu. W okreœlo-
nych obszarach brzegowych, przy œcianach zewnêtrznych, gdzie wystêpuje szybkie oddawanie ciep³a nale¿y przewidzieæ ogrzewanie
brzegowe, które mo¿e w ka¿dej chwili dogrzaæ dany obszar. Do tego celu nale¿y wykorzystaæ matê grzewcz¹ umieszczon¹ na g³êbokoœci
ok. 3 cm pod górn¹ powierzchni¹ jastrychu.

Elektryczne pod³ogowe ogrzewanie bezpoœrednie uk³adane jest blisko górnej powierzchni jastrych, lub jako system utrzymania tempe-
ratury pod³ogi uk³adany bezpoœrednio pod warstw¹ wierzchni¹. W ten sposób zapewniamy szybkie oddawanie ciep³a, w ci¹gu ok. 20 - 45
minut. Takie ogrzewanie mo¿e byæ sterowane jako ogrzewanie bezpoœrednie w zale¿noœci od potrzeby.
Asortyment THERMO BODEN firmy AEG obejmuje ca³y szereg mat grzewczych, które dopasowane s¹ optymalnie do potrzeb ró¿nych
obszarów stosowania. System THERMO BODEN Comfort posiada rodzaj ochrony IPX 7 i dziêki temu mo¿e byæ stosowany w obszarach
wilgotnych np. wyk³adanych terakot¹ brodzikach czy basenach. Zapewnia to nie tylko wysoki komfort ciep³a, lecz równie¿ szybkie wysy-
chanie powierzchni, a tym samym zabezpiecza przed powstawaniem pleœni.

Pod³ogowe systemy grzewcze
Ogrzewanie pod³ogowe - akumulacyjne strona 50, 51, 52, 53, 54
THERMO BODEN Comfort strona 55, 56, 58, 59
THERMO BODEN Basis strona 57, 58, 59
TF 800 S strona 57, 58, 59

Jakoœæ elektrycznych ogrzewañ pod³ogowych AEG
Elektryczne ogrzewania pod³ogowe jest trwa³¹ czêœci¹ sk³adow¹ budynku, w którym jest zainstalowane. Dlatego te¿ maty grzewcze
musz¹ mieæ tak¹ sam¹  ¿ywotnoœæ jak budynek. Wymiana uszkodzonej maty grzewczej jest czasoch³onna i pracoch³onna, nie mówi¹c ju¿
o kosztach. Maty grzewcze AEG spe³niaj¹ wysokie wymagania jakoœciowe. Wszystkie przewody grzejne s¹ w celu zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa pokrywane odporn¹ na wysokie temperatury izolacj¹ teflonow¹. W ten sposób zapewniona zostaje maksymalna mo¿liwoœæ termicz-
nego przemieszczania siê przewodu grzejnego, bez naprê¿eñ zmêczeniowych. Równie¿ konstrukcja miejsc ³¹czenia przewodu grzejnego z
przewodem zasilaj¹cym (przewodem zimnym) wymaga d³ugoletniego doœwiadczenia i zaawansowanych technologii w zakresie elek-
trycznego ogrzewania pod³ogowego. AEG Technika Grzewcza udziela na tej podstawie na maty grzewcze gwarancji 10 lat. Gwarancji na
której U¿ytkownik mo¿e polegaæ na podstawie ponad 100 letniego doœwiadczenia Producenta.

Jak nale¿y zaprojektowaæ elektryczne ogrzewanie pod³ogowe?
Rodzaj ogrzewania wybierany jest na podstawie taryfy energetycznej i przeznaczenia ogrzewania. Nastêpnie w celu okreœlenia niezbêdnej
mocy i wymiarów mat grzewczych nale¿y wykonaæ obliczenia zapotrzebowania ciep³a obiektu (OZC). Na podstawie rysunku wymiarowe-
go pomieszczenia powstaje projekt u³o¿enia mat grzewczych, usytuowania regulatorów i pod³¹czenia elektrycznego.
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Ogrzewacze pod³ogowe - akumulacyjne

Elektryczne ogrzewanie pod³ogowe

Zakres stosowania
• Elektryczne ogrzewanie pod³ogowe do ekonomicznego i komfortowego ca³kowitego ogrzewania nowoczesnych domów niskoenergetycznych.
• W zale¿noœci od pozycji przewodu grzejnego w jastrychu oraz taryfy energetycznej mo¿liwe jest zastosowanie elektrycznego ogrzewania pod³ogowego

jako ogrzewanie czêœciowo akumulacyjne, akumulacyjne lub bezpoœrednie..

Wyposa¿enie (cechy produktu)
• Wysokogatunkowe przewody grzejne z teflonow¹ izolacj¹.
• Niewidoczny system grzewczy, wmontowany w pod³ogê, niepotrzebne pomieszczenie kot³owni, sterowanie mieœci siê w skrzynce bezpieczników.
• Komfortowa obs³uga przy pomocy termostatów pokojowych.
• Szeroka gama produktów.

Monta¿
• Maty grzewcze mocowane s¹ do pod³o¿a przy u¿yciu ko³ków z tworzywa sztucznego i uk³adane w jastrychu.
• Szczególnie proste jest uk³adanie mat w warstwie kleju do terakoty.
• Czujniki temperatury s³u¿¹ce do pomiaru temperatury pod³ogi umieszczane s¹ bezpoœrednio pomiêdzy dwoma przewodami grzejnymi.

Schematy blokowe pod³ogowego ogrzewania akumulacyjnego z centralnym regulatorem ³adowania

• W ka¿dym pomieszczeniu zainstalowany jest czujnik temperatury pod³ogi.
• Sterownik centralny i regulator ³adowania steruj¹ systemem w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej (warunków atmosferycznych), ciep³a resztkowego pod³ogi i

czasów taryf energetycznych.
• Maty grzewcze sterowane s¹ przez zabezpieczenia mocowe.
• W przypadku potrzeby, w okreœlonych miejscach, przede wszystkim w obszarach œcian zewnêtrznych, w których ma  miejsce szybkie oddawanie ciep³a pod³ogi, nale¿y

zaprojektowaæ ogrzewanie stref brzegowych. Regulacja odbywa siê poprzez regulator temperatury pomieszczenia z wbudowanym lub dodatkowym czujnikiem ograni-
czenia temperatury.

• Moc grzewcza mat ustalana jest przy projektowaniu systemu.



51

M
at

y 
i p

rz
ew

od
y

gr
ze

w
cz

e

Ogrzewacze pomieszczeñ - akumulacyjne

Schematy blokowe ogrzewania pod³ogowego czêœciowo akumulacyjnego i bezpoœredniego, z decentralnym regulatorem ³adowania

• W ka¿dym pomieszczeniu zainstalowany jest regulator ³adowania z czujnikiem ograniczaj¹cym temperaturê pod³ogi.
• Sterownik centralny steruje wraz z  regulatorami ³adowania systemem w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej (warunków atmosferycznych), ciep³a resztkowego

pod³ogi i czasów taryf energetycznych.
• Maty grzewcze sterowane s¹ bezpoœrednio przez regulatory ³adowania (zwróciæ uwagê na moc przy³¹czeniow¹).
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Ogrzewanie pod³ogowe

TF 253 - maty grzewcze
• Do podnoszenia temperatury i bezpoœredniego ogrzewania w nowych budynkach.
• Tekstylna siatka noœna.
• Odstêp przewodów grzewczych w macie 10 cm.
• Gruboœæ maty 4 mm.
• Mata o mocy 250 W/m2 przeznaczona jest do wy³¹cznego ogrzewania pomieszczeñ.
• Dwa przewody przy³¹czeniowe o d³ugoœci 4 m ka¿dy, daj¹ pe³n¹ swobodê przy projektowaniu i uk³adaniu mat.

Moc specyficzna 160 W/m2. Szerokoœæ u³o¿enia 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 253 160/1 1,0 2,0 186 914 110,-
TF 253 160/2 2,0 4,0 186 915 240,-
TF 253 160/3 3,0 6,0 186 916 350,-
TF 253 160/4 4,0 8,0 186 917 400,-
TF 253 160/5 5,0 10,0 186 918 500,-
TF 253 160/6 6,0 12,0 186 919 610,-

Moc specyficzna 200 W/m2. Szerokoœæ u³o¿enia 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 253 200/1 1,0 2,0 186 920 120,-
TF 253 200/2 2,0 4,0 186 921 240,-
TF 253 200/3 3,0 6,0 186 922 350,-
TF 253 200/4 4,0 8,0 186 923 400,-
TF 253 200/5 5,0 10,0 186 924 500,-
TF 253 200/6 6,0 12,0 186 925 610,-

Moc specyficzna 250 W/m2. Szerokoœæ u³o¿enia 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 253 250/1 1,0 2,0 186 926 120,-
TF 253 250/2 2,0 4,0 186 927 240,-
TF 253 250/3 3,0 6,0 186 928 360,-
TF 253 250/4 4,0 8,0 186 929 410,-
TF 253 250/5 5,0 10,0 186 930 500,-
TF 253 250/6 6,0 12,0 186 931 610,-

HC 800 S - przewody grzewcze
• Do podnoszenia temperatury i bezpoœredniego ogrzewania w nowych budynkach.
• Do ogrzewania pod³ogowego zwyk³ego i akumulacyjnego.
• Jednostronne zasilanie.
• Kabel posiada siatkê ochronn¹ pod izolacjê zewnêtrzn¹ stanowi¹c¹ dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi jak i przed ewentualnym pora¿eniem.
• Przewód przy³¹czeniowy o d³ugoœci 4 m.

Moc specyficzna 17 W/mb

Model D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

HC 800 S-17/L10 10,0 186 950 110,-
HC 800 S-17/L20 20,0 186 951 170,-
HC 800 S-17/L30 30,0 186 952 220,-
HC 800 S-17/L40 40,0 186 953 250,-
HC 800 S-17/L50 50,0 186 954 290,-
HC 800 S-17/L60 60,0 186 955 340,-
HC 800 S-17/L70 70,0 186 956 390,-
HC 800 S-17/L80 80,0 186 957 460,-
HC 800 S-17/L90 90,0 186 958 500,-
HC 800 S-17/L100 100,0 186 959 550,-
HC 800 S-17/L110 110,0 186 960 620,-
HC 800 S-17/L115 115,0 186 961 650,-
HC 800 S-17/L130 130,0 186 962 720,-
HC 800 S-17/L150 150,0 186 963 890,-

TF 253

HC 800 S
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Ogrzewanie pod³ogowe

Sterowniki ³adowania z centralnymi i decentralnymi regulatorami ³adowania do ogrzewa-
nia pod³ogowego

Model Opis Sposób monta¿u Nr katalogowy Cena netto PLN

ZF 2100 Sterownik centralny Na szynie DIN 404 583 205 300,-

• Centralny, pogodowy sterownik ³adowania do ogrzewania
pod³ogowego.

• Charakterystyka obci¹¿enia: sterowanie do przodu lub w ty³.
• Napiêcie sterowania - 4,35... - 2,85 V.

• Automatyczny program wygrzewania jastrychu.
• Czytelny wyœwietlacz LCD pozwalaj¹cy na odczyt wszyst-

kich istotnych dla U¿ytkownika informacji.
• 6 obszarów podzia³u przy ZF 2100.

• Centralny, pogodowy sterownik ³adowania do ogrzewania
pod³ogowego.

• Sterowanie do przodu.

• Napiêcie sterowania - 3,6... - 2,85 V.
• 3 obszary podzia³u.

Model Opis Sposób monta¿u Nr katalogowy Cena netto PLN

ZFV 30 Sterownik centralny  bez cz³onu Na szynie DIN 184 903 400,-
czasowego (sterowanie w przód)

• Centralny regulator ³adowania pogodowego, zale¿nego od
resztkowego ciep³a do akumulacyjnego ogrzewania pod³o-
gowego, w po³¹czeniu ze sterownikiem ZF 2100 lub ZFV 30.

• Nastawa krzywej grzewczej dla dopasowania do ró¿nych
systemów.

• Nastawa krzywej grzewczej od 30...90OC.
• Przesuniêcie równoleg³e krzywej grzewczej o ok. +/- 1K dla

pracy nocnej i dziennej.
• Zu¿ycie w³asne energii 2,5 VA.
• 6 obszarów podzia³u przy ZF 2100.

• Styk wyjœciowy 3 A obci¹¿enie 230V - przy GF 2100-4, GF
2100-3, GF 2100-2.

• Styk wyjœciowy 6 A obci¹¿enia 230V - przy GF 2100-1.
• Pod³¹czenie 4 czujników NTC - ciep³a resztkowego WRFF

2100 przy GF 2100-4.
• Pod³¹czenie 3 czujników NTC - ciep³a resztkowego WRFF

2100 przy GF 2100-3.
• Pod³¹czenie 2 czujników NTC - ciep³a resztkowego WRFF

2100 przy GF 2100-2.
• Pod³¹czenie 1 czujnika NTC - ciep³a resztkowego WRFF 2100

przy GF 2100-1.

Model Opis Sposób monta¿u Nr katalogowy Cena netto PLN

GF 2100 - 4 Regulator ³adowania Na szynie DIN 404 583 605 610,-
GF 2100 - 3 Regulator ³adowania Na szynie DIN 404 583 505 500,-
GF 2100 - 2 Regulator ³adowania Na szynie DIN 404 583 405 470,-
GF 2100 - 1 Regulator ³adowania Na szynie DIN 404 583 305 330,-

• Czujnik pogodowy i ciep³a resztkowego do pod³¹czenia do
sterownika centralnego ZF 2100, ZFV 30 i regulatorów ³ado-
wania GF 2100-2 do GF 2100-4.

• Przewód 6 m.

Model Opis Wymiary Nr katalogowy Cena netto PLN

WRFF 2100 Czujnik φ 10 mm 184 902 59,-

ZF 2100

ZFV 30

GF 2100
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Ogrzewanie pod³ogowe

Regulatory temperatury pomieszczenia i ograniczniki temperatury pod³ogi
• Do regulacji ogrzewania stref brzegowych.
• Moc w³¹czeniowa maks. 2300 W (10 A).
• Zakres nastaw temperatury od ok. +5OC do +30OC.
• Monta¿ natynkowy.

• Mo¿liwoœæ ograniczenia zakresu nastaw.
• Obni¿anie temperatury poprzez oddzielny programator ze-

garowy.
• Nowoczesny i funkcjonalny wygl¹d, kolor bia³y.

Model Regulator do Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

RT 600 Temperatura pomieszczenia 10 / 2300 223 297 55,-

• Do elektronicznej regulacji ogrzewania stref brzegowych.
• 1 biegunowy prze³¹cznik w³¹cz/wy³¹cz, 16 A.
• Zakres nastaw temperatury od ok. +5OC do +40OC.
• Obni¿anie temperatury ok. 5 K.

• Monta¿ w standardowej puszce podtynkowej φ 55 mm.
• Pasuje do zestawów wy³¹cznikowych Busch Jaeger Reflex

SI bia³y, polerowany Merten Atelier 3972 19, bia³y i Merten
M 1 3972 RAL 9010, polerowany.

Model Regulator do Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

RTE 900 SN Temperatura pomieszczenia 16 / 3600 184 868 180,-

Elektroniczny komfortowy regulator z programatorem tygodniowym UP (podtynkowy) , all-in-one

• All-in-one. Do zastosowania jako regulator temperatury pod-
³ogi i regulator temperatury pomieszczenia z czujnikiem
ograniczaj¹cym temperaturê.

• Do regulacji stref brzegowych (obszarów brzegowych) z czuj-
nikiem ograniczaj¹cym temperaturê i programatorem tygo-
dniowym.

• Samoucz¹cy siê regulator, wyliczanie czasu w³¹czania siê
ogrzewania nastêpuje automatycznie.

• Du¿y, czytelny, podœwietlany wyœwietlacz.
• £atwe nastawianie trybu pracy zegarowej, trybu party i try-

bu pracy rêcznej.

• 28 miejsc programowych dla ró¿nych, indywidualnych pro-
gramów czasowych.

• Prosta i logiczna obs³uga.
• Fabryczna nastawa wszystkich funkcji z mo¿liwoœci¹ pro-

stego kasowania (resetowania).
• Kontrola zu¿ycia energii dla 2, 30 i 365 dni.
• Z czujnikiem pod³ogi NTC, φ 8 mm, d³ugoœæ przewodu 3 m.
• Do monta¿u w elektrycznej puszce podtynkowej φ 55 mm.
• Nadaje siê do wbudowania w zestawy wy³¹czników firmy:

Busch Jaeger, serii Reflex Si bia³y polerowany, Merten serii
Atelier 3972 bia³y i Merten M1 3972 18 RAL 9010 polero-
wany.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

FRTD 902 Regulator komfortowy 16 / 3600 221 005 320,-

• Do ograniczania temperatury pod³ogi w strefach brzegowych.
• Rurka kapilarna z tulejk¹ czujnikow¹.

• Wspó³pracuje z regulatorami RT 600 i RTE 900 Sn.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 18 BF-UP Ogranicznik temperatury pod³ogi 16/3600 184 875 83,-

RT 600

RTE 900 SN

TF 18 BF-UP

FRTD 902
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Systemy podnoszenia temperatury pod³ogi THERMO BODEN

Systemy podnoszenia temperatury pod³ogi THERMO BODEN Comfort, Basis
Zakres stosowania
• System podnoszenia temperatury pod³ogi THERM BODEN do

wszystkich obszarów zimnej pod³ogi w starym budownictwie i
budynkach nowobudowanych.

• Idealny do ³azienek, ogródków zimowych, jadalni, w pomiesz-
czeniach mieszkalnych, pokojach dziecinnych, ladach sklepowych,
recepcjach itp.

• Dziêki ma³ej gruboœci systemy THERMO BODEN mo¿na ³atwo
stosowaæ przy pracach modernizacyjnych.

Wyposa¿enie (cechy produktu)
• Przewody grzejne wysokiej jakoœci, z izolacj¹ teflonow¹.
• Szybkie nagrzewanie z uwagi na p³ytkie umieszczenie.
• Komfortowa obs³uga przy u¿yciu termostatów pokojowych.
• Szeroki asortyment mat grzewczych.

Monta¿
• Maty grzewcze uk³ada siê w bezpoœrednio nad górn¹ warstw¹

jastrychu, pod pokryciem pod³ogi.
• W przypadku pod³óg pokrytych terakot¹ THERMO BODEN uk³a-

dany jest w warstwie kleju. Przy innych pokryciach pod³ogi na-
le¿y przewidzieæ mechaniczn¹ warstwê ochronn¹ (np. warstwê
samopoziomuj¹c¹).

• Do uk³adania THERMO BODEN nale¿y stosowaæ elastyczne kleje
i masy samopoziomuj¹ce.

• Pod jastrychem musi byæ u³o¿ona warstwa izoluj¹ca cieplnie.
• Czujniki temperatury do mierzenia temperatury pod³ogi umiesz-

cza siê bezpoœrednio pomiêdzy dwoma przewodami grzejnymi.

Krótki przegl¹d zalet

Przejrzysta struktura
Asortyment systemów THERMO BODEN oferuje odpowiedni¹, optymaln¹ matê grzewcz¹ do ka¿de-
go zastosowania. Ponadto asortyment ten jest podzielony czytelnie na 2 grupy produktów Com-
fort i Basis

Jednoznaczne, czytelne symbole
Cechy produktów przedstawione zosta³y przy pomocy prostych lecz jednoznacznych oznaczeñ
rysunkowych:

Jedyna mata grzewcza z przetykanymi przewodami grzew-
czymi. Perfekcyjne zabezpieczenie i zawsze sta³a odleg³oœæ
przewodów grzewczych przy uk³adaniu.

Maty grzewcze Comfort charakteryzuj¹ siê odleg³oœci¹ prze-
wodów grzewczych wynosz¹c¹ tylko 50 mm zapewniaj¹c¹
bardzo równomierny rozdzia³ ciep³a

Maty grzewcze Basis charakteryzuj¹ siê odleg³oœci¹ prze-
wodów grzewczych wynosz¹c¹ 63 mm zapewniaj¹c¹ dobry
rozdzia³ ciep³a.

Rodzaj ochrony IPX 7 dla przewodów grzewczych. Do uk³a-
dania w obszarach nara¿onych na wilgoæ.

Maty grzewcze samoprzylepne do uk³adania bez kleju do
p³ytek ceramicznych.

Tylko jeden przewód zasilaj¹cy zapewnia ³atwiejsze rozpla-
nowanie i prostszy monta¿.

Na matach THERMO BODEN Basis, Comfort wydrukowana jest skrócona instrukcja uk³adania wy-
ra¿ona piktogramami. Pozwala to na unikniêcie b³êdów.

Nowoœæ :
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Podnoszenie temperatury pod³ogi

Schemat blokowy systemu podnoszenia temperatury pod³ogi THERMO BODEN

Systemy podnoszenia temperatury pod³ogi THERMO BODEN TBS TC - Comfort 160 w/m2

• Do wszystkich rodzajów pokrycia pod³ogi, moc grzewcza
160 W/m2.

• Do pomieszczeñ o ma³ej i du¿ej powierzchni, szerokoœæ
uk³adania 30 i 50 cm.

• Ma³a odleg³oœæ pêtli 50 mm, dziêki temu optymalny roz-
k³ad temperatur przy ma³ym obci¹¿eniu cieplnym przewodu
grzejnego (W/m).

• Wysokiej jakoœci izolacja przewodu grzejnego i  p³aszcza
zewnêtrznego wykonana z teflonu.

• Tekstylna siatka o ma³ych oczkach podtrzymuj¹ca przewód
grzejny u³atwiaj¹ca uk³adanie maty.

• Samoprzylepna powierzchnia siatki zapewnia szybkie i pro-
ste uk³adanie.

• Ma³a gruboœæ maty wynosz¹ca < 3 mm.
• Tylko jeden przewód przy³¹czeniowy do ka¿dej maty stano-

wi zaletê dla projektowania i instalowania. D³ugoœæ prze-
wodu przy³¹czeniowego (zimnego) ok. 5 m.

• Rodzaj ochrony IPX 7 pozwala na uk³adanie tych mat w ob-
szarach wilgotnych.

THERMO BODEN moc 160 W/m2; szerokoœæ uk³adania 30 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TBS TC 30 160/1 1,0 3,3 221 410 260,-
TBS TC 30 160/1,5 1,5 5,0 221 411 330,-
TBS TC 30 160/2 2,0 6,7 221 412 430,-
TBS TC 30 160/3 3,0 10,0 221 413 590,-

Maty pojedyncze

THERMO BODEN moc 160 W/m2; szerokoœæ uk³adania 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TBS TC 50 160/4 4,0 8,0 221 414 810,-
TBS TC 50 160/5 5,0 10,0 221 415 950,-
TBS TC 50 160/6 6,0 12,0 221 416 1 070,-
TBS TC 50 160/7 7,0 14,0 221 417 1 200,-
TBS TC 50 160/8 8,0 16,0 221 418 1 340,-

THERMO BODEN
Comfort, Basis
Specyficzna moc 160 W/m2

dla terakoty i pokryæ kamiennych

Czujnik temperatury pod³ogi dostarczany z
ka¿dym regulatorem

TBS TC
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Podnoszenie temperatury pod³ogi

Systemy podnoszenia temperatury pod³ogi THERMO BODEN TBS TB - Basis   160 W/m2

• Do ceramicznych pokryæ pod³ogi, moc grzewcza 160 W/m2.
• Szerokoœæ uk³adania maty 50 cm, nadaj¹ siê w szczególno-

œci do du¿ych powierzchni o prostej geometrii.
• Dobry rozk³ad temperatur dziêki odleg³oœci pêtli  63 mm.
• Izolacja przewodu grzejnego wykonana z teflonu, p³aszcz

zewnêtrzny z PVC.
• Siatka o ma³ych oczkach wykonana z w³ókien tekstylnych /

z tworzywa sztucznego z przetkanym przewodem grzew-
czym.

• Samoprzylepna powierzchnia siatki, zapewniaj¹ca wysoki
komfort uk³adania.

• Ma³a gruboœæ maty wynosz¹ca tylko ok. 3 mm.
• Tylko jeden przewód zasilaj¹cy do ka¿dej maty stanowi zale-

tê dla projektowania i instalowania. D³ugoœæ przewodu przy-
³¹czeniowego (zimnego) ok. 5 m.

THERMO BODEN moc 160 W/m2; szerokoœæ uk³adania 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TBS TB 50 160/1 1,0 2,0 221 431 250,-
TBS TB 50 160/1,5 1,5 3,0 221 432 290,-
TBS TB 50 160/2 2,0 4,0 221 433 370,-
TBS TB 50 160/3 3,0 6,0 221 434 490,-
TBS TB 50 160/4 4,0 8,0 221 435 600,-
TBS TB 50 160/5 5,0 10,0 221 436 710,-
TBS TB 50 160/6 6,0 12,0 221 437 820,-
TBS TB 50 160/7 7,0 14,0 221 438 900,-
TBS TB 50 160/8 8,0 16,0 221 439 970,-

TF 800 S - maty grzewcze
• Dwustronnie zasilane.
• Do podnoszenia temperatury i bezpoœredniego ogrzewania

w starych i nowych budynkach.
• Tekstylna siatka noœna.
• Odstêp przewodów grzewczych w macie 6,25 cm.

• Gruboœæ maty 3,5 mm.
• Warstwa kleju potrzebna do monta¿u maty to 10 do 15 mm.
• Dwa przewody przy³¹czeniowe o d³ugoœci 4 m ka¿dy, daj¹

pe³n¹ swobodê przy projektowaniu i uk³adaniu mat.

Moc 120 W/m2; szerokoœæ u³o¿enia 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 800 S 120/1 1,0 2,0 186 898 150,-
TF 800 S 120/1,5 1,5 3,0 186 899 210,-
TF 800 S 120/2 2,0 4,0 186 900 250,-
TF 800 S 120/3 3,0 6,0 186 901 360,-
TF 800 S 120/4 4,0 8,0 186 902 400,-
TF 800 S 120/5 5,0 10,0 186 903 480,-
TF 800 S 120/6 6,0 12,0 186 904 540,-
TF 800 S 120/7 7,0 14,0 186 905 640,-

Moc 160 W/m2; szerokoœæ u³o¿enia 30 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 800 S 160/1 1,0 3,3 186 906 160,-
TF 800 S 160/1,5 1,5 5,0 186 907 230,-
TF 800 S 160/2 2,0 6,7 186 908 270,-
TF 800 S 160/3 3,0 10,0 186 909 380,-

Moc 160 W/m2; szerokoœæ u³o¿enia 50 cm

Model Powierzchniawm2 D³ugoœæ w m Nr katalogowy Cena netto PLN

TF 800 S 160/4 4,0 8,0 186 910 430,-
TF 800 S 160/5 5,0 10,0 186 911 510,-
TF 800 S 160/6 6,0 12,0 186 912 590,-
TF 800 S 160/7 7,0 14,0 186 913 680,-

TBS TC

TF 800 S
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Ogrzewanie pod³ogowe

Regulatory temperatury pod³ogi do THERMO BODEN / TF 800 S

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

FTE 900 SN Regulator 2 punktowy 14 / 3200 184 879 200,-

THERMO BODEN regulator temperatury pod³ogi (podtynkowy)

• Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi z wy³¹cznikiem
sieciowym i lampk¹ kontroln¹.

• Mo¿liwe nocne obni¿enie temperatury 5 K, poprzez dodat-
kowy programator czasowy.

• Z czujnikiem temperatury pod³ogi NTC φ 8 mm, przewód
d³ugoœci 3 m.

• Mo¿liwoœæ przed³u¿enia czujnika temperatury pod³ogi do
50 m (NYM-3 x 1,5mm2).

• Do monta¿u w elektrycznej puszce podtynkowej φ 55 mm.
• Nadaje siê do wbudowania w zestawy wy³¹czników firmy:

Busch Jaeger, serii Reflex Si bia³y polerowany, Merten serii
Atelier 3972 bia³y i Merten M1 3972 18 RAL 9010 polero-
wany.

Elektroniczny komfortowy regulator z programatorem tygodniowym UP (podtynkowy)

• All-in-one. Do zastosowania jako regulator temperatury pod-
³ogi i regulator temperatury pomieszczenia z czujnikiem
ograniczaj¹cym temperaturê.

• Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi z programato-
rem tygodniowym.

• Samoucz¹cy siê regulator, wyliczanie czasu w³¹czania siê
ogrzewania nastêpuje automatycznie.

• Du¿y, czytelny, podœwietlany wyœwietlacz.
• £atwe nastawianie trybu pracy zegarowej, trybu party i try-

bu pracy rêcznej.
• 28 miejsc programowych do ró¿nych, indywidualnych pro-

gramów czasowych.

• Prosta i logiczna obs³uga.
• Fabryczna nastawa wszystkich funkcji z mo¿liwoœci¹ pro-

stego kasowania (resetowania).
• Kontrola zu¿ycia energii dla 2, 30 i 365 dni.
• Z czujnikiem pod³ogi NTC, φ 8 mm, d³ugoœæ przewodu 3 m.
• Do monta¿u w elektrycznej puszce podtynkowej φ 55 mm.
• Nadaje siê do wbudowania w zestawy wy³¹czników firmy:

Busch Jaeger, serii Reflex Si bia³y polerowany, Merten serii
Atelier 3972 bia³y i Merten M1 3972 18 RAL 9010 polero-
wany.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

FRTD 902 Regulator komfortowy 16 / 3600 221 005 320,-

THERMO BODEN regulator do wbudowania w rozdzielniê elektryczn¹ (szyna)

• Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi do wbudowa-
nia w rozdzielniê elektryczn¹.

• Mo¿liwoœæ nocnego obni¿enia temperatury o 5 K, przy u¿y-
ciu dodatkowego programatora.

• Lampka kontrolna LED.

• W zakresie dostawy: czujnik temperatury pod³ogi NTC
(φ 8 mm, przewód d³ugoœci 3 m).

• Ma³a ró¿nica w³¹czeniowa temperatur.
• Do wbudowania w rozdzielniê elektryczn¹. Nie jest widocz-

ny w pomieszczeniu. Szerokoœæ 2 jednostki podzia³u.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

FTE 300 Regulator 2 punktowy 10 / 2300 184 885 210,-

FTE 900 SN

FRTD 902

FTE 300

THERMO BODEN regulator temperatury pod³ogi (natynkowy)

• Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi z dwubiegu-
nowym wy³¹cznikiem EIN/AUS (w³./wy³.) i lampk¹ kontroln¹
(FTE 600 SN jednobiegunowy).

• Nowoczesny i funkcjonalny wygl¹d.
• W zakresie dostawy: czujnik temperatury pod³ogi NTC

(φ 8 mm, przewód d³ugoœci 4 m).

• W dostawie zaœlepka do rurki czujnika.
• FTE 5050: mo¿liwe obni¿anie temperatury poprzez progra-

mator czasowy.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

FTE 600 SN Regulator 2 punktowy 16 / 3600 223 301 185,-
FTE 5050 SN Regulator 2 punktowy 16 / 3600 223 306 205,-

Rurka czujnika z tulejk¹ czujnika do THERMO BODEN

• Rurka czujnika z metalow¹ tulejk¹ czujnika do u³o¿enia czuj-
nika temperatury pod³ogi.

• W zakresie dostawy 2 kolanka 90O (zabezpieczenie przed
zaginaniem przewodu czujnika).

• D³ugoœæ 2 m.

Model Opis Nr katalogowy Cena netto PLN

FR TB Rurka czujnika z metalow¹ tulejk¹ 189 715 55,-

FTE 600 SN

FTE 5050 SN

FR TB
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Regulatory temperatury pod³ogi do THERMO BODEN / TF 800 S

Ogrzewanie pod³ogowe

• Zasilanie: 230V, 50 Hz.
Zakres regulacji: 10-30OC.
Dok³adnoœæ regulacji: +/- 1OC.
Histereza: 0,5OC.
Obni¿enie temperatury: 5OC.

• Regulator T-100EX jest prostym elektronicznym regulato-
rem wyposa¿onym w zewnêtrzny czujnik temperatury.

• Przewidziany do wspó³pracy z przewodami oraz matami
grzewczymi stosowanymi do ogrzewania pod³ogowego.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

T-100EX Regulator temperatury pod³ogi 10(5) / 2300 4 000 023 70,-

• Elektroniczny regulator temperatury z czujnikiem i progra-
matorem  czasowym, wyposa¿ony jest w dwa czujniki tem-
peratury; wewnêtrzny oraz zewnêtrzny pod³ogowy.

• Tryb pracy zegarowy z programem tygodniowym.
• Monta¿ w podtynkowej puszce φ 60 mm.
• Zastosowanie; do ogrzewania pod³ogowego elektrycznego

jak i wodnego z mo¿liwoœci¹ pracy bez czujnika pod³ogo-
wego.

• Regulator posiada funkcjê monitorowania czasu za³¹czania
ogrzewania.

• Zasilanie: 2 baterie alkaliczne LR 03(AAA)
Obci¹¿enie styków: 230VAC,16A max.
Zakres ustawieñ temp.powietrza: 5OC - 35OC
Zakres ustawieñ temp.pod³ogi: 10OC - 45OC
D³ugoœæ przewodu czujnika: 3 mb.
Stopieñ ochrony: IP 20

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

T-500 Regulator temp. pomieszczenia i pod³ogi 16 / 3500 4 000 024 225,-

• Regulator jest wyposa¿ony w 2 czujniki temperatury: we-
wnêtrzny oraz zewnêtrzny pod³ogowy.

• Posiada mo¿liwoœæ czasowego obni¿ania oraz podwy¿sza-
nia temperatury pomieszczenia.

• Obni¿enie temperatury mo¿e byæ zaprogramowane na ka¿-
dy dzieñ tygodnia oddzielnie z dok³adnoœci¹ 10 min, przy
czym na ka¿dy dzieñ mo¿e przypaœæ nie wiêcej ni¿ 3 okresy
temperatury obni¿onej, oraz 3 okresy temperatury podwy¿-
szonej.

• Ka¿da z tych temperatur mo¿e byæ inna, zaœ ustawiana z
dok³adnoœci¹ 0,5OC.

• Istotn¹ zalet¹ regulatora jest du¿a obci¹¿alnoœæ styków
pozwalaj¹ca na sterowanie moc¹ do 3500W (16A, 230VAC).

• Zasilanie: ~230V.

Model Opis Moc w³¹czeniowa [A/W] Nr katalogowy Cena netto PLN

T-600 Regulator temp. pomieszczenia i pod³ogi  16 / 3500 4 000 033 145,-

• Posiada prze³¹cznik pozwalaj¹cy na nocne obni¿enie tem-
peratury o 5OC lub przestawienie ogrzewania na stan ochro-
ny antyzamarzaniowej przez utrzymanie temperatury pod-
³ogi na poziomie 7OC.

• Wbudowany wyœwietlacz LCD wskazuje aktualn¹ tempera-
turê wewn¹trz pod³ogi.

T-100EX

T-500

T-600

Schemat blokowy systemu podnoszenia temperatury pod³ogi TF 800 S

TF 800 S
Specyficzna moc 120 W/m2 dla pokryæ miêkkich
jak; PCV, wyk³adzina dywanowa, korek itp.
160 W/m2 dla terakoty i pokryæ kamiennych

Czujnik temperatury pod³ogi dostarczany z
ka¿dym regulatorem

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 077 453-14-14, 077 402-14-70, 077 402-14-71

fax 077 402-14-70, 077 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl
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