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OGRZEWANIE PODŁOGOWE

ELEKTRYCZNE 

Ogrzewanie podłogowe elektryczne  dosko-

nale sprawdza się jako podstawowy lub 

dodatkowy system ogrzewania w budyn-

kach mieszkalnych i użyteczności publicz-

nej; również jako komfortowe dogrzewanie

podłóg drewnianych oraz paneli podłogo-

wych.

LUXBUD proponuje do wyboru ogrzewa-

nie matami lub kablami.

COMFORT MATA – wyróżnia ją łatwy

i szybki montaż bezpośrednio w kleju

pod terakotą (mata samoprzylepna). Mo-

że być zasilana jedno- lub dwustronnie.

Opis techniczny

�moc 160 W/m2 lub 100W/m2

�maty o szerokości 0,3-0,5 m i długo-

ściach od 0,9 m do 32,5 m

� samoprzylepne; 

�wytrzymałość cieplna kabla 70°C

NOWOŚĆ

ECOFLOOR – zestawy do ogrzewania

podłogowego układane bezpośrednio pod

płytkami. Zestaw ECOFLOOR SET składa

się z bardzo cienkiego kabla grzejnego

o mocy 10 W/m.b. nawiniętego na krążek,

rurki peszla, samoklejącej taśmy mocującej,

puszki podtynkowej i wzornika odstępów.

W zależności od odstępu pomiędzy ukła-

danymi nitkami kabla uzyskujemy różne

gęstości mocy: 100 W/m2, 130 W/m2 lub

160 W/m2. Do ustalania odległości mię-

dzy nitkami przewodu służy wzornik.

Układanie kabla jest łatwe i szybkie

szczególnie na powierzchniach o skom-

plikowanych kształtach. 

COMFORT KABLE – przewody jedno-

stronne i dwustronne stosuje się do kom-

fortowego podgrzewania podłóg lub do

ogrzewania pomieszczeń jako jedyny sys-

tem grzejny oraz do instalacji przeciwoblo-

dzeniowych na zewnątrz budynków (scho-

dy, podjazdy, rampy, tarasy). Przewody są

łatwe w układaniu, nie skręcają się, są pla-

styczne dzięki powłoce metalowej.

Powłoka ekranu wewnątrz kabla wyko-

nana z metalu zapewnia odporność ka-

bla na wilgoć.

Opis techniczny

�moc 10 W/m.b. – podłogi drewniane

�moc 18 W/ m.b. – podłoża betonowe

�moc 25 W/ m.b. lub 30 W/ m.b. – ochro-

na przed zalodzeniem na zewnątrz

OGRZEWANIE 

PRZECIWOBLODZENIOWE

Przewody firmy LUXBUD z serii

PROTEKTOR są samoregulującymi, jed-

nostronnie zasilanymi kablami grzejnymi.

Moc kabli jest zmienna: wzrasta wraz ze

spadkiem temperatury. LUXBUD oferuje

kable o mocy 10; 16; 26; 33; 56 W /m.b.

(5°C). Dwie warstwy izolacji zapewniają

doskonałą wytrzymałość dielektryczną,

odporność na wilgoć i ochronę mecha-

niczną.

Zastosowanie

�Ochrona rur przed zamarzaniem – ka-

ble samoregulujące ICE PROTEKTOR,

FROST PROTEKTOR, kable PIPE-

PROTEKTOR z termostatem i wtyczką

� ochrona rur kanalizacyjnych przed za-

marzaniem – kable samoregulujące ICE

PROTEKTOR, FAT PROTEKTOR

� ochrona rynien i rur spustowych

przed zalodzeniem – kable samoregu-

lujące ICE PROTEKTOR, FROST

PROTEKTOR

Przewody PROTEKTOR do aplikacji ryn-

nowych dostępne są z dwoma rodzajami po-

włok zewnętrznych chroniących je przed

wpływami otoczenia – poliolefinową o ob-

niżonej palności, odporną na promieniowa-

nie UV oraz fluoropolimerową, która

umożliwia stosowanie przewodu grzejnego

w korytach rynnowych wyłożonych po-

włokami bitumicznymi.
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