
Nazwa podkreœla charakterystyczny

kszta³t obudowy, nawi¹zuj¹cy do modne-

go trendu w bran¿y wykoñczeniowej,

w którym równie¿ inne sprzêty – meble

³azienkowe i ceramika ³azienkowa – przyj-

muj¹ kszta³ty kwadratowe, kubiczne. 

Grza³ki SQUARE Line œwietnie wpisuj¹

siê w tê stylistykê, stanowi¹ te¿ znakomi-

te uzupe³nienie innych produktów

TERMA, takich jak seria grzejników

z prostok¹tnymi profilami, zw³aszcza

„quadrus” i „marlin”.

Konstrukcja grza³ek oparta jest na unikal-

nym systemie Terma-SPLIT, którego pod-

stawowa cecha to konstrukcyjne rozdziele-

nie elementu grzejnego grza³ki od jej ste-

rownika – w praktyce s¹ to ju¿ dwa oddziel-

ne urz¹dzenia. Dziêki temu w systemie Ter-

ma-SPLIT mo¿liwe jest ³¹czenie elementu

grzejnego dowolnej mocy z dowolnie wy-

branym sterownikiem (3 modele o ró¿nym

stopniu zaawansowania elektroniki).

W czasie pierwszego monta¿u – w grzejniku

instalujemy sam element grzejny – chowa

siê praktycznie w ca³oœci w grzejnik i jest

bezpieczny w czasie prac remontowych.

Do³¹czenie sterownika nie bêdzie siê ju¿

wi¹za³o z ¿adn¹ prac¹ instalacyjn¹ (hydrau-

liczn¹) typu spuszczenie wody z grzejnika,

wkrêcenie grza³ki z zachowaniem odpo-

wiedniej szczelnoœci po³¹czenia itp. – po

prostu gniazdo sterownika nak³adamy na

wtyczkê wystaj¹c¹ z kolektora grzejnika

i ca³oœæ pod³¹czamy do sieci elektrycznej.

W podobny sposób zabezpieczamy sterow-

nik grza³ki na czas np. innych prac remon-

towych, w dowolnym momencie œci¹gaj¹c

go i potem zak³adaj¹c z powrotem.

Mo¿emy w razie potrzeby udoskonaliæ

nasz zestaw poprzez do³¹czenie wy¿sze-

go modelu sterownika – z³¹cze zapewnia

pe³n¹ kompatybilnoœæ pomiêdzy dowol-

nym sterownikiem a elementem grzej-

nym systemu Terma-SPLIT. A wiêc za-

kupiony na pocz¹tku sterownik np.

KTX-2 (z wy³¹cznikiem 2-godzinnym)

mo¿emy póŸniej zast¹piæ modelem

KTX-3 (z pe³nym timerem).

Mikroprocesor, zawarty w sterowniku do

grza³ki, otwiera nowe, niespotykane dot¹d

mo¿liwoœci programowania pracy urz¹dze-

nia, a unikalna konstrukcja samej grza³ki

(w systemie Terma-SPLIT) pozwoli³a wy-

eliminowaæ praktycznie do zera wszystkie

uci¹¿liwoœci monta¿u, które dot¹d zawsze

towarzyszy³y instalowaniu grza³ek w grzej-

n i k a c h

wodnych.

Zw³aszcza

osoby de-

cyduj¹ce

siê na sa-

modziel-

ny mon-

ta¿ grza³-

ki w swo-

ich grzej-

n i k a c h

d o c e n i ¹

³atwoœæ, z

jak¹ mo¿na to teraz wykonaæ. 

Grza³ka KTX-3 z serii SQUARE Line

oferuje nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:

p³ynn¹ regulacjê temperatury (skok co

1°C) w zakresie 30-60°

podwójne zabezpieczenie przed prze-

grzaniem

automatyczn¹ funkcjê ANTIFREEZE,

która zabezpiecza przed zamarzniêciem

czynnika grzewczego w grzejniku

sygnalizowanie stanów awaryjnych, tj.

uszkodzenie czujnika temperatury lub

bezpiecznika czy przegrzanie

Ponadto u¿ytkownik doceni z pewnoœci¹

ergonomiê obs³ugi i nowoczesn¹ stylisty-

kê urz¹dzenia:

du¿y i czytelny wyœwietlacz LCD 

tryb prezentacji czasu i aktualnej tem-

peratury

zaawansowane funkcje timera

klawiaturê dotykowa

Seria SQUARE Line sk³ada siê z trzech

modeli: KTX-1, -2, -3 ró¿ni¹cych siê stop-

niem zaawansowania sterownika elektro-

nicznego. Ka¿dy z modeli sterownika wy-

stêpuje w trzech wykoñczeniach – bia³ym,

srebrnym (SILVER) oraz chromowanym.

Do ka¿dego sterownika (model i kolor)

mo¿na dobraæ dowolnie wybrany element

grzejny spoœród oferowanych w systemie

Terma-SPLIT (200, 300, 400, 600, 800 

i 1000 W).
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PREZENTACJA

Nowoœci¹ na rynku jest rodzina grza³ek elektrycznych 

nowej generacji Terma SQUARE Line wprowadzona 

na rynek przez TERMA Technologie Sp. z o.o.

Grza³ki elektryczne 
nowej generacji
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