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Z A S T O S O W A N I E
HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R – samoregulujące przewody do utrzymania tempera-
tury w instalacjach c.w.u.
FroStop, FS-C-2X, ETL-10 – samoregulujące przewody do ochrony przed zama-
rzaniem rur, rynien i rur spustowych oraz systemów tryskaczowych
T2RED, T2REFLECTA – samoregulujące systemy ogrzewania podłogowego, rów-
nież pod podłogi drewniane 
T2QUICKNET – elektryczne maty grzewcze do ogrzewania podłogowego
EM2-XR – samoregulujący przewód do ochrony przed oblodzeniem podjazdów be-
tonowych oraz pokrytych kostką brukową
EM-MI – ochrona przed oblodzeniem podjazdów asfaltowych 
EM2-CM – stało-oporowa mata grzewcza do ogrzewania podjazdów, pasów jezd-
nych i chodników
EM4-CW – stało-oporowy przewód grzejny 400V stosowany jako ochrona przed
gomadzeniem się śniegu i lodu na schodach oraz większych nawierzchniach beto-
nowych

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Systemy RAYCHEM:

Samoregulujący system utrzymania temperatury c.w.u. 
HWAT-L: moc 7 W/m przy temp. +45°C
HWAT-M: moc 9 W/m przy temp. +55°C
HWAT-R: moc 12 W/m przy temp. +70°C
Samoregulujące systemy zabezpieczające rury z wodą i instalacje try-

skaczowe przed zamarzaniem
FroStop Green, ETL-10: moc 10 W/m przy temp. + 5°C
FroStop Black: moc 18 W/m przy temp. + 5°C
FS-C-2X: moc 31 W/m przy temp. 5°C oraz 22 W/m przy temp. 40°C
Systemy zabezpieczające podjazdy, schody oraz chodniki przed śniegiem

i lodem
Dla nawierzchni betonowych:

EM2-XR – samoregulujący przewód grzejny, moc jednostkowa 90 W/m przy tem-
peraturze 0°C 
EM2-CM – fabrycznie zakończona mata grzejna o szer. 60 cm, moc 300 W/m2,
dostępne długości od 2 do 21 m
EM4-CW - fabrycznie zakończony przewód grzejny (400 V) o mocy 25 W/m, do-
stępne długości od 26 do 250 m

Dla nawierzchni asfaltowych:
EM-MI-PACK- przewody grzejne w izolacji mineralnej o mocy od 1270 do 4290 W
(maks. 50 W/m)
Systemy ogrzewania podłogowego: 
T2REFLECTA – płyty izolacyjne w zestawie z samoregulującym przewodem grzej-
nym T2RED, moc jednostkowa 15 W/m przy temp. +25°C, do montażu pod pod-
łogi drewniane
T2QUICKNET stało-oporowe, samoprzylepne maty grzewcze, o mocy 90 oraz
160 W/m2 do montażu pod podłogi o nawierzchni cerami-cznej i kamiennej

Samoregulujące przewody grzejne: zasilane napięciem 230 V – dwie żyły mie-
dziane zatopione w oporowym rdzeniu polimerowym, izolacja wewnętrzna i ze-
wnętrzna z modyfikowanego poliofilenu, ekran z ocynkowanej siatki miedzianej
Maks. długość obwodu grzejnego [m]: 60-100 (przewody łączone i zakańcza-
ne za pomocą elementów termokurczliwych i szybkozłączek)
Montaż: do zewnętrznej strony elementów (pod izolacją cieplną), swobodnie (np.
wewnątrz rynien i rur spustowych), na tłoczonych płytach izolacyjnych (systemy ogrze-
wania podłogowego)
Izolacja cieplna: wełna mineralna, pianka poliuretanowa i inne materiały termo-
izolacyjne
Automatyka: sterowniki regulujące temperaturę w zależności od temperatury oto-
czenia lub medium: HWAT-ECO, EMDR-10, VIA-DU-20, HTS-D, AT-TS-13, RAYSTAT-
ECO-10, sterowniki ogrzewania podłogowego R-TA, R-TC

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: USA, Niemcy, Szwecja
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, CE, VDE, SEMKO, NEMKO
Usługi: transport, bezpłatny dobór urządzeń, bezpłatne przygotowanie projektu,
polecanie firm projektowych i wykonawczych, odpłatny serwis pogwarancyjny, szko-
lenia, bezpłatne katalogi produktów, bezpłatny program do projektowania Trace-
Calc Pro
Pozostała oferta: elektryczne systemy grzewcze, systemy samoregulujące i sta-
łooporowe

Elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe, utrzymania
temperatury oraz ogrzewania podłogowego

OGRZEWANIE  –  GRZEJNIKI,  PODŁOGÓWKA
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