
KATALOG PRODUKTÓW

Główne źródło ciepła

Efekt ciepłej podłogi

ZESTAWY 
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO



Zestaw Economy

Zasilanie

Czujnik regulatora

Zakres reg. temp. podłogi 

Moc jednostkowa maty

Grubość maty

Typ zasilania

~230 V

podłogowy

od 5 do 40°C

2170 W / m

3,2 mm

jednostronne

DS2-T73

...........................................................................................................................................

Podstawowy zestaw ogrzewania podłogowego przeznaczonego do uzyskania efektu 
"ciepłej podłogi". W zestawie znajduje się bardzo prosty w obsłudze manualny 
regulator T73. Jest to idealny zestaw dla osób, którzy chcą okazjonalnie korzystać 
z efektu podgrzewanej podłogi.

Zestaw StandardDS2-T510

 
temperatury na dobę.

Jeden z najpopularniejszych zestawów ogrzewania podłogowego przeznaczonych do 

efektu "ciepłej podłogi". Programowalny regulator temperatury wyposażony 

w czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający zaprogramowanie do 6 zmian 

jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,

dwuczujnikowy, programowalny regulator temperatury T510,

akcesoria montażowe.

jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,

manualny regulator temperatury T73,

akcesoria montażowe.

...........................................................................................................................................

Łatwość 
montażu

Manualny 
regulator T73

Gwarancja 
30 lat

Programowalny
regulator T510

Łatwość 
montażu

Gwarancja 
30 lat
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Maty grzejne - jak to działa?
Mata grzejna przyklejana jest bezpośrednio do podłoża przekazując ciepło  

posadzce, dzięki temu zapewnia odpowiednią temperaturę podłogi.

Regulator temperatury steruje pracą maty grzewczej dzięki informacjom o 

temperaturze podłogi oraz powietrza w pomieszczeniu, zapewniając 

odpowiedni komfort cieplny oraz niskie zużycie energii. Wybór regulatora z 

możliwością programowania zdecydowanie zmniejsza zużycie energii 

elektrycznej.

Gdzie stosować maty grzejne?
Maty grzejne z serii DS2 przeznaczone są do komfortowego dogrzewania 

podłóg kamiennych (terakota, gres, płytki ceramiczne lub kamienne), we 

wszystkich rodzajach pomieszczeń (łazienka, sypialnia, kuchnia, hole, 

przedsionki, pokój dziecięcy, salon itd).  Ogrzewanie podłogowe może również 

służyć jako jedyny system grzewczy w pomieszczeniu pod warunkiem, że 

zainstalowana moc grzewcza mat jest większa od strat ciepła pomieszczenia. 

Zasilanie

Czujnik regulatora

Zakres reg. temp. podłogi 

2170 W / m

3,2 mm

jednostronne

Moc jednostkowa maty

Grubość maty

Typ zasilania

Zakres reg. temp. pow. od 5 do 35°C

~230 V

podłogowy i powietrzny

od 5 do 45°C



...........................................................................................................................................

Zestaw PrestigeDS2-PRT

...........................................................................................................................................

W zestawie znajduje się programowalny regulator temperatury Warmtec PRT-01 z Wi-
Fi. Regulator pozwala na ustawienie w ciągu doby 6 bloków czasowych. 

jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,

programowalny regulator temperatury PRT-01 z WiFi,

akcesoria montażowe.

Zestaw ExclusiveDS2-ITS

Zestaw polecany dla najbardziej wymagających klientów. Programowalny regulator 

temperatury ITS z możliwością zdalnego sterowania za pomoc ą tabletu lub smartfona. 

Wyposażony w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5 cala. Urządzenie 

pozwala do 4 zmian  
temperatury na dobę.

jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,

dwuczujnikowy, programowalny regulator temperatury ITS z WiFi (czarny/biały),

akcesoria montażowe.

Zasilanie ~230 V

podłogowy i powietrznyCzujnik regulatora

od 5 do 45°CZakres reg. temp. podłogi 

2170 W / m

3,2 mm

jednostronne

Moc jednostkowa maty

Grubość maty

Typ zasilania

Zakres reg. temp. pow. od 5 do 35°C

Zasilanie

Czujnik regulatora

Zakres reg. temp. podłogi 

Moc jednostkowa maty

Grubość maty

Typ zasilania

Zakres reg. temp. pow.

~230 V

podłogowy i powietrzny

od 5 do 35°C (domyślny)

2170 W / m

3,2 mm

jednostronne

od 5 do 35°C (domyślny)

Dożywotnia 
gwarancja 
na matę

Łatwość 
montażu

Programowalny
regulator ITS
z Wifi

Dotykowy
panel
LCD

Programowalny
regulator 
PRT-01

Łatwość 
montażu

GŁÓWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA I EFEKT CIEPŁEJ PODŁOGI

Zestaw Prestige ECODS2-T538

Zestaw ogrzewania podłogowego stosowany jako główne źródło ciepła oraz do 

efektu "ciepłej podłogi". Programowalny regulator temperatury z wyświetlaczem LCD 

pozwala na EKOnomiczne użytkowanie, a stopień ochrony IP21 umożliwia montaż 

w łazience.

 

jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,

dwuczujnikowy, programowalny regulator temperatury T538 z IP21,

akcesoria montażowe.

Łatwość 
montażu

Programowalny
regulator T538
z IP21
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Zasilanie

Czujnik regulatora

Zakres reg. temp. podłogi 

2170 W / m

3,2 mm

jednostronne

Moc jednostkowa maty

Grubość maty

Typ zasilania

Zakres reg. temp. pow. od 5 do 35°C

~230 V

podłogowy i powietrzny

od 5 do 40°C
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Gwarancja 
30 lat

Gwarancja 
30 lat

ITS czarny

ITS biały
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