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ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

ZASTOSOWANIE
Elektryczne ogrzewanie podłogowe do każdego rodzaju podłogi – drewnianej, 
ceramicznej, z kamienia naturalnego

CHARAKTERYSTYKA
T2Red – samoregulujący przewód do ogrzewania podłogowego, przeznaczony 
do montażu w miejscach, gdzie możliwe jest jedynie niewielkie podwyższenie 
podłogi; nie przegrzewa się, dzięki czemu może być instalowany pod każdym 
rodzajem posadzki – drewnianej, ceramicznej, z kamienia naturalnego, wykładzi-
ny czy linoleum
Moc jednostkowa [W/m]: 15 w temp. +25°C
T2Reflecta – samoregulujący system ogrzewania podłogowego złożony z prze-
wodu T2Red w zestawie z rowkowanymi płytami izolacyjnymi T2Reflecta, które 
minimalizują straty ciepła, a cienka warstwa aluminiowa zapewnia równomier-
ny i optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniach; system zalecany do 
podłóg drewnianych i paneli podłogowych
T2QuickNet – jednostronnie zasilane, samoprzylepne maty grzejne do ogrze-
wania podłogowego pod posadzkami ceramicznymi; dzięki niewielkiej grubości 
(3 mm) stanowią bardzo dobre rozwiązanie przy remontach i modernizacji 
pomieszczeń
Moc jednostkowa [W/m2]: 90 (dla dobrze zaizolowanych podłoży), 160 (do szyb-
kiego nagrzewania lub większych wymagań temperaturowych)
T2Blue – jednostronnie zasilane, stałooporowe, uniwersalne przewody do 
ogrzewania podłogowego, układane w warstwie posadzki samopoziomującej, 
w łazienkach, na schodach, tarasach, oranżeriach
CeraPro – przewód do ogrzewania podłogowego Raychem 
Montaż: przewód układa się bezpośrednio w warstwie kleju pod terakotą, 
a dzięki niewielkiej grubości (3 mm) nie podwyższa poziomu podłogi
Moc jednostkowa [W/m]: 10-11
Zastosowanie: do ogrzewania podłóg z posadzką ceramiczną – idealne roz-
wiązanie do nieregularnych powierzchni (łazienki, kuchnie), gdzie zastosowa-
nie maty grzewczej byłoby zbyt skomplikowane 
Moc jednostkowa [W/m]: 10, 20
Maks. długość obwodu grzejnego [m]: 115-200
Długość przewodów przyłączeniowych: dowolna
Napięcie zasilania [V]: 230
Mocowanie do podłoża: za pomocą taśmy lub siatki montażowej i kleju ter-
micznego (przewody); maty samoprzylepne
Izolacja cieplna: płyty izolacyjne T2Reflecta i Isolecta, styropian, twarda wełna 
mineralna
Automatyka: termostaty: R-TE (ekonomiczny), NRG-DM (z zegarem sterującym), 
Green Leaf

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: USA, UE

Oprogramowanie: bezpłatny program do projektowania dla projektantów oraz 
bezpłatne katalogi produktów dostępne na płytach CD i w internecie
Gwarancja: 12-20 lat
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Znak CE, VDE, SEMKO, NEMKO, GOST-R
Pozostała oferta: przewody i maty przeciwzamarzaniowe, termostaty
NOWOŚĆ: Nowoczesny, elegancki termostat Raychem GREEN LEAF − przezna-
czony do elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego Raychem, zaprojekto-
wany specjalnie z myślą o odbiorcach indywidualnych. Termostat Raychem GREEN 
LEAF to uproszczona, intuicyjna obsługa przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. 
Zalety:  duży i czytelny wyświetlacz upraszcza programowanie  jeden przy-
cisk na dole ekranu do zmiany trybu pracy termostatu  do programowania 
wszystkich ustawień stosowany 
jest ekran dotykowy  program 
tygodniowy z możliwością 
nastawy 4 bloków czasowych 
dziennie  3 tryby pracy: Tryb 
KOMFORTOWY, Program edy-
towalny, Tryb WAKACYJNY  
kompatybilny ze wszystkimi 
termostatami i czujnikami do 
systemów ogrzewania podło-
gowego Raychem (R-TE, NRG-
TEMP)  wbudowany czujnik 
ruchu aktywuje podświetlanie 
ekranu 08

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT POLSKA Sp. z o.o.
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