
GDZIE SI  STOSUJE
Jako podstawowy lub dodatkowy system ogrzewania w bu-
dynkach mieszkalnych i u yteczno ci publicznej równie  ja-
ko komfortowe dogrzewanie pod óg drewnianych oraz pa-
neli pod ogowych (Comfort Mata, Comfort Kable, Comfort
Folie); do ochrony przed oblodzeniem schodów, podjazdów
(Comfort Kable, Ramp Protektor, Ramp Mata), rynien (Ice
Protektor), do ochrony rur przed zamarzaniem (Pipe Protek-
tor, Frost Protektor)

JAKIE MAJ  ZALETY
Wymienione systemy nie wymagaj  konserwacji i charakte-
ryzuj  si  w pe ni zautomatyzowan  obs ug , ograniczon
do ustawienia odpowiedniej temperatury za pomoc  ter-
mostatu.

SYSTEMY OGRZEWANIA POD OGOWEGO
Comfort Mata – atwy i szybki monta  bezpo rednio

w kleju pod terakot  (maty samoprzylepne); szer. od 0,3 m;
zasilanie jednostronne lub dwustronne o mocy jednostko-
wej 160 W/m2; moc ca kowita od 70 do 3000 W; zasilanie
230 V; powierzchnia ogrzewana od 0,45 do 18,8 m2; d u-
go  przewodów zasilaj cych 3 m (jednostronnie zasilane)
i 5 m (dwustronnie zasilane)

Comfort Kable – przewody o wyj tkowej konstrukcji: po-
w oka ekranu wewn trz kabla wykonana z metalu zapewnia
odporno  kabla na wilgo ; przewody plastyczne, atwe
w uk adaniu (nie skr caj  si ). Zasilanie jednostronne lub
dwustronne; zestawy o mocach 10 W/m2 (pod ogi drewnia-
ne), 18 W/m2 (do pod óg betonowych); zasilanie 230 V; 

Comfort Folie – ekstremalna odporno  mechaniczna
Comfort Folii, przedziurawienie folii wy cza z grzania tylko
jeden pasek grzejny o szeroko ci 1 cm, a reszta folii dzia a
nadal; dost pne folie do ogrzewania pod ogowego i sufito-
wego. Zasilanie jednostronne; budowa: podwójna zgrzana
ze sob  folia polietylenowa z grzejnymi, grafitowymi cie -
kami, zasilanymi równolegle z obu stron przez miedziano-
srebrne ta my; moc 80 W/m2 do monta u pod panele lami-
nowane, 60 W/m2 do monta u pod panele drewniane; mo -
liwo  ci cia arkuszy o dowolnej d ugo ci.

SYSTEMY OGRZEWANIA PRZECIWOBLODZENIOWEGO
Ramp Mata – mata grzejna do systemów przeciwoblo-

dzeniowych, atwy i szybki monta . Moc 300 W/m2. Monta
w podsypce piaskowej lub betonie. Szeroko  0,5 m, d u-
go  do 26,6 m. 

Comfort Kable – ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
schodów, tarasów, podjazdów; przewody o wyj tkowej
konstrukcji: pow oka ekranu wewn trz kabla wykonana
z metalu zapewnia odporno  kabla na wilgo ; przewody
plastyczne, atwe w uk adaniu (nie skr caj  si ); kabel
o mocy 30 W/m2 charakteryzuje si  najwy sz  odporno ci
mechaniczn  2000 N (klasa C wg normy IEC 800).  Zasilanie
jednostronne lub dwustronne; zestawy o mocach 18 W/m2

(monta  w kleju pod p ytkami ), 25 W/m2 (schody i tarasy –
monta  w kleju pod p ytkami; podjazdy – monta  w piasku
lub betonie) i 30 W/m2 (do zalewania betonem); zasilanie
230 V; d ugo  przewodów przy czeniowych 2,5 m (dla ka-
bli o mocy 5 i 30 W/m2 – 3 m)

Pipe Protektor – jednostronnie zasilane zestawy grzejne
zako czone przewodem zimnym z wtyczk . Stosowane do
ochrony rur przed zamarzaniem. Zestawy Pipe Protektor 

mo na stosowa  zarówno na rurach stalowych jak i  z two-
rzyw sztucznych.

Kable Protektor – ochrona przed zamarzaniem rur z wo-
d  (Frost Protektor; Ice Potektor; Ramp Protektor), rur kana-
lizacyjnych (Ice Protektor; Fat Protektor); ochrona rynien i rur
spustowych przed oblodzeniem; umieszczone w rynnach
i rurach spustowych gwarantuj  swobodny odp yw wody
(Ice Protektor; Frost Protektor). Kable PROTEKTOR s  kabla-
mi samoreguluj cymi  ze zmienn  moc : wzrastaj c  wraz
ze spadkiem temperatury. Oferujemy kable o mocach 10,
16, 26, 33, 56 W/m2 (5°C).

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: UE, USA
Dystrybucja: w sprzeda y hurtowej i detalicznej; przez sie
dystrybutorów i firmy wykonawcze
Us ugi: doradztwo techniczne, projektowanie, dostawa,
monta
Aprobaty i certyfikaty: dla wszystkich produktów

Pozosta a oferta 
systemy grzewcze dla przemys u (równie  Ex)
promienniki wysoko- i niskotemperaturowe
automatyka do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji
kurtyny powietrzne
grzejniki konwektorowe
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