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Maty grzewcze SUNFLOOR
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
• Grubość: 4 mm  

• Moc: 150 W/m² 

• Dostępne rozmiary: 1 - 20 m²  

• Zasilanie: jednostronne (230V 50/60Hz) 

• Szerokość rolki: 50 cm 

• Samoprzylepna 
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Elektryczne ogrzewanie podłogowe to niewidzialne
źródło ciepła ukryte pod Twoją podłogą. Nie wymaga
absolutnie żadnej konserwacji, a przy dobrej izolacji
i sterowaniu stanowi bardzo wydajny systeme.
Koniec z chodzeniem po zimnych kafelkach!

Ogromną zaletą elektrycznego ogrzewania
podłogowego jest łatwość i niski koszt instalacji.
Dzięki niewielkiej grubości mat i jednostronnemu 
zasilaniu montaż ogranicza się właściwie jedynie do
przyklejenia i podłączenia.

Używając inteligentnego termostatu C16 z opcją
Wi-Fi, możesz zautomatyzować system ogrzewania
w swoim domu, oszczędzając dzięki temu na energii
elektrycznej. Harmonogramy grzania i zdalna obsługa
dadzą Ci dużą swobodę w ustalaniu komfortowej
temperatury w ciągu całego tygodnia.

Gwarancja
System ogrzewania SUNFLOOR objęty jest 
25-letnią gwarancją zarówno na matę, 
jak i sterownik.

Instalacja
w kleju

Instalacja 
w wylewce

ZESTAW OGRZEWANIA

· Mata grzewcza

· Termostat (opcja)

· Czujnik podłogowy (z termostatem)

· Rurka ochronna (z termostatem)

· Instrukcje

· Karta kontrolna

DANE TECHNICZNE

• Kompatybilna elektromagnetycznie (EMC-free)
• 3 metrowy, 3 żyłowy przedów zasilający
• Ekran aluminiowy
• Chromowo/Niklowy kabel oporowy
• Izolacja FEP
• Izolacja PVC
• 15,7 wat na metr kabla, 230V
• Średnica kabla ~3,5 mm
• Szerokość maty  50 cm
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25 LAT
GWARANCJI

150
  Wat/m2

Zakończenie

L N 

Połączenie stron
ciepłej/zimnej

Kabel zasilający
(strona zimna)
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Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego

TERMOSTATY

· Inteligentny 

· Dwa czujniki temperatury

· Harmonogramy grzania

· Łączność z domowym WiFi

· Zdalna obsługa przez telefon

· Detekcja otwartego okna, tryb nocny
   i wiele innych

C16 WiFi (biały lub czarny)

· Łatwy w obsłudze

· Dwa czujniki temperatury

· Dodatkowa obudowa owalna

· Dodatkowe porętło 1-10

· 4 tryby pracy

MAGNUM S-Control

Kabel grzewczy

Maty grzewcze najlepiej sprawdzą się przede
wszystkim pod kafelkami. Jednak dzięki
możliwości instalacji w samej wylewce, podłogę
można wykończyć w niemal dowolny sposób
(panele, winyl, żywica, cement dekoracyjny...).
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