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DLACZEGO WARTO 

POMYŚLEĆ O GRZAŁCE?

Właściciele domków jednorodzinnych czę-

sto nie decydują się na włączenie instalacji

w całym domu dla dogrzania jednego tylko

pomieszczenia. Z kolei mieszkańcy bloków

mają ciepłe grzejniki tylko w sezonie grzew-

czym. Można temu łatwo zaradzić montu-

jąc grzałkę elektryczną w wybranym grzej-

niku. Oto co zyskamy:

� Ciepło przez cały rok – ciepła łazienka,

również poza sezonem grzewczym.

� Komfort – zawsze suche ręczniki!

� Oszczędność – uzyskujemy znaczne

oszczędności i pożądany komfort cieplny

w łazience bez włączania całej instalacji.

� Wygodę – grzałkę elektryczną używamy

tylko wtedy, kiedy jest potrzebna, nieko-

niecznie przez cały dzień – wystarczy np.

tylko przed kąpielą .

NOWOŚCI I STYL

TERMA Technologie wprowadziła na ry-

nek nowy produkt – jest to rodzina grzałek

elektrycznych nowej generacji pod wspólną

nazwą Terma SQUARE LINE. Nazwa

podkreśla charakterystyczny kształt obudo-

wy, nawiązujący do modnego trendu, w któ-

rym również inne sprzęty – meble łazienko-

we, ceramika, także grzejniki – przyjmują

kształty kwadratowe, kubiczne. Grzałki

SQUARE LINE świetnie wpisują się w tą

stylistykę, stanowią też znakomite uzupeł-

nienie dostępnych na rynku grzejników

z prostokątnymi profilami produkcji

TERMA – modele quadrus i marlin. 

NOWE ROZWIĄZANIA

Nowoczesna grzałka w najnowszym pro-

jekcie Termy to dwa oddzielne urządzenia.

System ten nosi nazwę Terma SPLIT

i umożliwia łączenie elementu grzejne-

go dowolnej mocy z wybranym sterow-

nikiem. 

Sercem grzałki jest elektroniczny sterow-

nik, zawierający wyspecjalizowany mikro-

procesor, który daje użytkow-

nikowi (w zależności od mode-

lu) nowe, niespotykane dotąd

możliwości programowania

pracy urządzenia:

� płynna regulacja tempera-

tury (skok co 1°C) w zakre-

sie 30-60°C;

� podwójne zabezpieczenie

przed przegrzaniem;

� automatyczna funkcja

ANTIFREEZE, zabezpieczająca przed

zamarznięciem czynnika grzewczego

w grzejniku;

� sygnalizowanie stanów awaryjnych, 

tj. uszkodzenie czujnika temperatury,

bezpiecznika czy też przegrzanie.

NAJPROSTSZA INSTALACJA

Zastosowanie w nowych grzałkach serii

SQUARE LINE systemu Terma SPLIT

pozwoliło wyeliminować praktycznie do

zera wszystkie uciążliwości montażu, któ-

re dotąd towarzyszyły instalowaniu grza-

łek w grzejnikach wodnych. Zwłaszcza

osoby decydujące się na samodzielny

montaż docenią łatwość z jaką można to

teraz wykonać.

System ten znakomicie sprawdza się w trak-

cie budowy, czy też wszelkich prac remon-

towych - na początku instalujemy w grzej-

niku sam element grzejny (wkręcony bez-

pośrednio lub poprzez trójnik) i podłącza-

my grzejnik do instalacji. Najistotniejszą

część urządzenia – elektroniczny sterownik

– możemy podłączyć już po zakończeniu

wszystkich „brudnych” prac, a czynność ta

ogranicza się po prostu do nałożenia odpo-

wiedniego gniazda łączeniowego w obudo-

wie sterownika na końcówkę elementu

grzejnego wystającą z grzejnika. 

Również w sytuacji, kiedy kupując grzałkę

nie jesteśmy pewni, który model będzie dla

nas najodpowiedniejszy- możemy na po-

czątku kupić i zainstalować w grzejniku

sam element grzejny systemu Terma

SPLIT o odpowiedniej mocy (moc grzałki

zależy od wydajności samego grzejnika i nie

ulega zmianie), a w przyszłości dokupić do

niego wybrany sterownik. Dołączenie lub

wymiana sterownika na inny model nie

wiąże się z żadną pracą instalacyjną (hy-

drauliczną) typu spuszczenie wody z grzej-

nika, wkręcenie grzałki z zachowaniem od-

powiedniej szczelności połączenia itp. – po

prostu sterownik nakładamy na końcówkę

elementu w grzejniku i całość podłączamy

do sieci elektrycznej.

Seria SQUARE LINE składa się z trzech

modeli (KTX-1, -2, -3) różniących się stop-

niem zaawansowania sterownika elektro-

nicznego. Każda z modeli sterownika wy-

stępuje w trzech wykończeniach – bia-

łym, srebrnym (SILVER) oraz chromo-

wanym. Do każdego sterownika (model

i kolor) można dobrać dowolnie wybrany

element grzejny spośród oferowanych

w systemie Terma SPLIT (200, 300, 400,

600, 800 i 1000 W).

TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk

tel. 058 305 18 58, faks 058 300 03 76

www.termatechnologie.com

PREZENTACJA

Remont instalacji grzewczej to świetna okazja, aby 

przy niewielkim nakładzie prac i środków 

znacznie zwiększyć funkcjonalność i efektywność 

wykorzystania naszych grzejników. 

Instalujemy 

grzałki elektryczne
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