VYTÁPĚNÍ CENTRÁLNÍ - KOMBINOVANÉ
Pro správný výběr příslušenství je nutno zjistit od klienta:
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1. jaký druh topení chce (centrální topení nebo kombinované topení s el. tyčí nebo jen elektrické)
2. jak jsou vyvedeny vývody ze zdi (na rozteč radiátoru, tabulka "C" nebo 50 mm na jednu stranu nebo

50 mm na střed)

3. jestli jsou vývody z mědi nebo aluplastu

BEZ EL. TOPNÉ TYČE (centrální vytápění

S EL. TOPNOU TYČÍ (kombinované vytápění

- CT)

KALKULACE CENY
cena radiátoru
+
cena ventilu str. 68 + 69 + 70
+
cena svěrného šroubení ( podle zvoleného ventilu a matariálu)
+
rozety (zakrytí trubky a svěrného šroubení) - není nutné objednávat str. 71

- KT)

KALKULACE CENY
cena radiátoru
+
cena ventilu str. 68 + 69
+
cena svěrného šroubení ( podle zvoleného ventilu a materiálu) str. 71
+
cena el. topné tyče ( doporučený výkon nebo nižší) str. 72 + 73
+
rozety (zakrytí trubka a svěrného šroubení ) - není nutné objednát str. 71

str. 71

VÝVODY ROHOVÉ - NA ROZTEČ RADIÁTORŮ (v katalogu v tabulce druhý sloupec od zadu - rozteč C)
COMBI (C mm)
CUBE -COM,-CET,-SS,-CE

COMBI (C mm)

(C mm)

RA-URX (C mm)

CUBE-COM

(C mm)

LINE (C mm)
EASY CORNER (C mm)
el. topná tyč se montuje skrz ventil na libovolnou stranu radiátoru (vlevo/vpravo)
Příklad (viz obrázek):

Příklad (viz obrázek):

raditáor G4A + ventil COMBI-chrom-R (hlavice napravo) + svěrné šroubení COMBI chrom na aluplast

radiátor RTBE + ventil CUBECOM + svěrné šroubení CUBECOM na měď + el. tyč PMHHT2, 300 W,chrom

pozor: u radiátoru Theia volit ventil podle varianty (Theia - ventil pravý, Theia L - ventil levý)

pozor: u radiátoru Theia volit ventil podle varianty (Theia - ventil pravý, Theia L - ventil levý)

VÝVODY ROHOVÉ - NA JEDNU STRANU RADIÁTORU
VHX-MONO

VHX-MONO

(50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění )

(50mm)
(RTX - sušení,RAX - vytápění )

ONE

ONE

(40mm)

(40mm)

el . topná tyč se montuje na druhou stranu, co je ventil
Příklad (viz obrázek):

Příklad (viz obrázek):

radiátor RTWE + ventil VHX MONO RTX bílá + svěrné šroubení VHX MONO chrom na aluplast

radiátor SN4C + ventil VHX MONO RTX chrom + svěrné šroubení VHX MONO chrom na měď + el. tyč

raditor RTWE + ventil ONE + svěrné šroubení ONE na aluplast

MEG, 300W, chrom

VÝVODY NA STŘED RADIÁTORU
VHX-DUO

VHX-DUO

(50mm)

(50mm)

(RTX - sušení,RAX - vytápění )

(RTX - sušení,RAX - vytápění )

TWIN

TWIN

(50mm)

UNIVERSAL

(50mm)

UNIVERSAL

(50mm)

(50mm)

el . topná tyč se montuje na libovolnou stranu radiátoru (vlevo/vpravo)
Příklad (viz obrázek):

Příklad (viz obrázek):

radiátor PG4BR + ventil VHX DUO RTX chrom + svěrné šroubení VHX DUO chrom na aluplast

radiátor D4C + ventil VHXDUO RTX chrom + svěrné šroubení VHXDUO na měď + el.tyč MEG,300W, chrom

radiátor KRONOS, HELIOS

POUZE pro radiátor KRONOS, HELIOS

VHX-DUO

VHX-DUO

(50mm)

(RTX - sušení,RAX - vytápění )

(50mm)

(RTX - sušení,RAX - vytápění )
(platí pouze pro KRONOS, HELIOS)

TWIN

(50mm)

UNIVERSAL (50 mm)

VHX-DUO : el. topná tyč se montuje skrz ventil, ale musíte objednat ještě uchycení topné tyče
(013 G 4166). Použít lze pouze el. tyč. GT a EL05E.
Příklad (viz obrázek):

Příklad (viz obrázek):

radiátor KR2MS + ventil VHX DUO RTX chrom + svěrné šroubení VHX DUO chrom na měď

radiátor HE2C + ventil VHX DUO RTX chrom + svěrné šroubení VHX DUO chrom, na měď + el. tyč EL05
500 W, bílá + uchycení topné tyče 013G4166

VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ
Pro správný výběr příslušenství je nutno zjistit od klienta:
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1. chce-li pouze sušit (topení řeší podlahovkou, jiným radiátorem nebo jinak)
2. chce-li nejen sušit ale i vytápět

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY - naplněné destilovanou vodou nebo nemrznoucí směsí
Tyto radiátory splňují požadavek vytápět i sušit.

KALKULACE CENY
cena radiátoru
+
cena el. topné tyče str. 72 + 73
( nutno zvolit doporučený výkon el. tyče nebo nižší)

+
naplnění radiátoru firmou PMH za příplatek Kč 2 100,( není nutno objednávat, může naplnit i topenář)
* V případě naplnění radiátoru fa. PMH je nutné určit na jakou stranu instalovat el. tyč.

Příklad (viz obrázek):
radiátor RTBL + el. tyč MEG, 300 W, černá + naplnění nemrznoucí směsí 2100,-, tyč v pravo

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY - sušení na tzv. suché bázi, tzn. suší odporový kabel
Tyto sušáky splňují požadavek pouze sušit.

KALKULACE CENY
cena sušáku
+

str. 64 + 65 + 67

elektrický kabel (pouze pokud bude připraveno na zásuvku)*

*sušák Elektra má kabel součástí balení vč. zástrčky.

Příklad (viz obrázek):
sušák Fenix FE3SS

