
TermosTaTy

TRH4M30WEE
Termostatická hlavice bílá

TRV15AHWEE
Termostatický ventil rohový ½”  
s ruční hlavicí

TRV15SHWEE
Termostatický ventil přímý ½”  
s ruční hlavicí

LS15AEE
Šroubení rohové ½” x 15 mm

LS15SEE
Šroubení přímé ½” x 15 mm

CF15CEE
Připojení pro měděnou trubku DN15 mm

CF16MLEE
Připojení pro vícevrstvé potrubí  
16 x 2 mm

THR830TEE
Pokojový termostat

THR840DEE
Digitální termostat

THR870BEE
Programovatelný termostat

HR25
Termostatická hlavice s časovým programem

TRH7M30WEE
Termostatická hlavice chromová

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje přesnost  
regulace a dlouhou životnost

• rozsah nastavení teploty: 1°C–28°C
• Připojení: m30 x 1,5

obsah balení
• Termostatická hlavice bílá

Kompatibilní – Pasuje na ventily se závitem m30 x 1,5,  
např. Honeywell, oventrop, Heimeier a další.

Velký displej je dobře čitelný a usnadňuje nastavení.

Indikuje stav baterií.

Postará se o regulaci otopného tělesa za Vás. 6 teplotních změn za den.

Přednastavený časový program pro rychlou instalaci.

optimalizuje provoz tak, aby v požadovaný čas již byla dosažena  
žádaná teplota (předtápí, nebo s předstihem utlumí vytápění).

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje přesnost 

regulace a dlouhou životnost
• rozsah nastavení teploty: 1°C–28°C
• Připojení: m30 x 1,5

obsah balení
• Termostatická hlavice chromová

SC16DN20MLEE
Připojení pro 16 x 2 mm vícevrstvé/ 
kompozitní potrubí

TermosTaTICKé HlaVICe

TermosTaTICKé VeNTIly sVorNá ŠroubeNí

raDIáToroVé seTy
seTy Pro sTaNDarDNí  oToPNá Tělesa seTy Pro oToPNá Tělesa VeNTIl-KomPaKT

Vlastnosti
• regulátor vytápění nebo chlazení s teplotním rozsahem 10°C–30°C
• membránový snímací prvek umožňuje přesné řízení teploty
• Vylepšená regulace teploty integrovaná tepelná zpětná vazba zajišťuje optimální regulaci teploty
• snadná instalace – ilustrovaný instalační návod usnadní montáž
• blesková instalace během 15 minut v případě výměny termostatu za původní

součástí balení: návod k užívání

Vlastnosti
•  regulace vytápění nebo chlazení v rozsahu 5°C–35°C
•  Jednoduchá obsluha – extra velký lCD-displej s velkými znaky
•  eCo funkce pro uspoření nakladů – s eCo funkcí můžete jednoduše omezit vytápění 
v nastaveném čase

•  Hospodárný provoz – PI regulace (proporcionální a integrační složka) zajistí velmi 
přesnou regulaci a zahrnuje samoučící se Fuzzy logiku, ktera optimálně přizpůsobí 
provoz individuálním potřebám

•  Úspora nákladů na vytápění až 10% – v porovnání s běžnými termostaty
•  blesková instalace během 15 minut – při výměně termostatu

součástí balení: návod k obsluze a 2 aa baterie

Vlastnosti
•  Program pro 7 dní v týdnu – až 6 časových úseků s nastavením teploty pro každý den
•  snadné ovládání – k dispozici jsou rychlá tlačítka pro režimy Dovolená,  
Volný den a Návštěva

•  Podsvícený displej dobře čitelný i v temné místnosti
•  Úspora nákladů na vytápění až 10% ve srovnání se standardním pokojovým termostatem
•  blesková instalace během 15 minut v případě výměny termostatu za původní

součástí balení: návod k užívání a 2 aa baterie

Vlastnosti
• Program pro 7 dní v týdnu – až 6 časových úseků s nastavením teploty pro každý den
• snadné ovládání – k dispozici jsou rychlá tlačítka pro režimy Dovolená, Volný den a Návštěva
• Podsvícený displej dobře čitelný i v temné místnosti
• Úspora nákladů na vytápění až 10% ve srovnání se standardním pokojovým termostatem
• blesková instalace během 15 minut v případě výměny termostatu za původní

součástí balení: podstavec, návod k užívání a 2 aa baterie

THR872BEE
Programovatelný  
bezdrátový termostat

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Blesková instalace během 
15 minut
Kevesebb, mint 15
perc alatt felszerelhető

Instalacja w 15 minut
Timp de instalare de 
15 minute 
Blesková inštalácia v priebehu
15 minút

Blesková instalace během 
15 minut
Kevesebb, mint 15
perc alatt felszerelhető

Instalacja w 15 minut
Timp de instalare de 
15 minute 
Blesková inštalácia v priebehu
15 minút

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

TRV15AH4LEE
set pro standardní otopná  
tělesa rohový se šroubením

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje  
přesnost regulace  
a dlouhou životnost

•  Připojení pro ocelové  
potrubí ½” dle eN 10226

•  rozsah nastavení teploty: 
1°C–28°C

obsah balení
• bílá termostatická hlavice
• Ventil rohový
• uzavírací šroubení rohové
• Příslušenství pro připojení

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

TRW15AH7LCEE
Designový set pro koupelnová  
tělesa rohový

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje přesnost 
regulace a dlouhou životnost

•  obsahuje připojení pro měděné 
potrubí 15 mm

•  rozsah nastavení teploty: 
1°C–28°C

Zawartość opakowania
•  Chromová termostatická hlavice
•  Ventil rohový chrom
•  uzavírací šroubení rohové chrom
•  Připojení k potrubí  
a k otopnému tělesu

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

TRV15SH4LEE
set pro standardní otopná  
tělesa přímý se šroubením

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje  

přesnost regulace  
a dlouhou životnost

•  Připojení pro ocelové  
potrubí ½” dle eN 10226

• rozsah nastavení teploty: 
1°C–28°C

obsah balení
• bílá termostatická hlavice
• Ventil přímý
• uzavírací šroubení přímé
• Příslušenství pro připojení

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

TRW15SH7LCEE
Designový set pro koupelnová  
tělesa přímý

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje přesnost 

regulace a dlouhou životnost
•  obsahuje připojení pro měděné 

potrubí 15 mm
•  rozsah nastavení teploty: 

1°C–28°C

obsah balení
•  Chromová termostatická hlavice
•  Ventil rohový chrom
•  uzavírací šroubení rohové chrom
•  Připojení k potrubí  

a k otopnému tělesu

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

TRV15AH7LEE
set pro standardní otopná  
tělesa rohový se šroubením

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje  
přesnost regulace a dlouhou 
životnost

•  Připojení pro ocelové  
potrubí ½” dle eN 10226

•  rozsah nastavení teploty: 
1°C–28°C

obsah balení
•  Chromová termostatická hlavice
• Ventil rohový
• uzavírací šroubení rohové
• Příslušenství pro připojení

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

TRV15SH7LEE
set pro standardní otopná  
tělesa přímý se šroubením

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje  
přesnost regulace a dlouhou 
životnost

•  Připojení pro ocelové  
potrubí ½” dle eN 10226

•  rozsah nastavení teploty: 
1°C–28°C

obsah balení
•  Chromová termostatická hlavice
• Ventil přímý
• uzavírací šroubení přímé
• Příslušenství pro připojení

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Funkce
Funkció  
Funkcja
Funcţie
Funkcia

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Blesková instalace během 
15 minut
Kevesebb, mint 15
perc alatt felszerelhető

Instalacja w 15 minut
Timp de instalare de 
15 minute 
Blesková inštalácia v priebehu
15 minút

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Blesková instalace během 
15 minut
Kevesebb, mint 15
perc alatt felszerelhető

Instalacja w 15 minut
Timp de instalare de 
15 minute 
Blesková inštalácia v priebehu
15 minút

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Blesková instalace během 
15 minut
Kevesebb, mint 15
perc alatt felszerelhető

Instalacja w 15 minut
Timp de instalare de 
15 minute 
Blesková inštalácia v priebehu
15 minút

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

Blesková instalace během 
15 minut
Kevesebb, mint 15
perc alatt felszerelhető

Instalacja w 15 minut
Timp de instalare de 
15 minute 
Blesková inštalácia v priebehu
15 minút

Funkce
Funkció  
Funkcja
Funcţie
Funkcia

2
letá záruka
év garancia
lata gwarancji
ani Garantie
ročná záruka

2
letá záruka
év garancia
lata gwarancji
ani Garantie
ročná záruka

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

HB15AH4CEE
Termostatická sada – hlavice pro otopná  
tělesa ventil-kompakt s H-blokem rohovým

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje přesnost 

regulace a dlouhou životnost
•  Hodí se na všechna otopná tělesa  

ventil kompakt se závitem m30 x 1,5
•  obsahuje připojení pro měděné  

potrubí 15 mm
• rozsah nastavení teploty: 1°C–28°C

obsah balení
• Termostatická hlavice
• H-blok rohový
•  Připojení k potrubí  

a k otopnému tělesu

HB15SH4CEE
Termostatická sada – hlavice pro otopná  
tělesa ventil-kompakt s H-blokem přímým

Technické informace
•  Kapalinové čidlo zaručuje přesnost 

regulace a dlouhou životnost
•  Hodí se na všechna otopná tělesa  
ventil kompakt se závitem m30 x 1,5

•  obsahuje připojení pro měděné  
potrubí 15 mm

• rozsah nastavení teploty: 1°C–28°C

obsah balení
• Termostatická hlavice
• H-blok přímý
•  Připojení k potrubí  
a k otopnému tělesu

10%

Úspora
až 10% nákladů na vytápění

Megtakarítható
akár a futési költség 10%-a

Oszczędność energii
do 10% kosztów ogrzewania

Economii
de pana la 10%
la factura de energie

Úspora
až 10% nákladov 
na vyhrievanie

Snadná
instalace i ovládání

Egyszerű
felszerelni és használni

Łatwa
instalacja i obsługa

Usor
de utilizat si instalat

Ľahká 
inštalácia aj ovládanie

seTy Pro oToPNá Tělesa řaDy DesIGN
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w.
em
os
.cz


