Design pro Vaší koupelnu
Kompletní sortiment designových topných tyčí
a příslušenství pro koupelnová otopná tělesa
od

HOME PLUS

3631
bez D

PH

,-

Home Plus - elektrická topná tyč s regulací
• Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
• Topný výkon 300, 600, 900 nebo 1200 W
• 4 barevné provedení
• Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod
krytem topné tyče v příslušné barvě
• Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelnová tělesa
s O-profilem i D-profilem
• Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
• „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na max. výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
• Možnost dálkového ovládání - volitelné příslušenství umožňující využít následující
funkce
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti
(dálkový ovladač v takovém případě slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- Kompletní ovládání všech výše uvedených funkcí pomocí IR ovladače
barva 02:
lesklý chrom

D - profil

O - profil

topný výkon
provedení
02 - lesklý chrom
03 - matný chrom
06 - bílá
27 - grafit
02 - lesklý chrom
03 - matný chrom
06 - bílá
27 - grafit
dálkové ovládání

300 W
obj. č.
cena bez DPH
3 823,- Kč
HO03002
3 887,- Kč
HO03003
3 631,- Kč
HO03006
3 997,- Kč
HO03027
3 823,- Kč
HD03002
3 887,- Kč
HD03003
3 631,- Kč
HD03006
3 997,- Kč
HD03027
773,- Kč
HPLIR

barva 03:
matný chrom

600 W
obj. č.
cena bez DPH
3 923,- Kč
HO06002
3 987,- Kč
HO06003
3 731,- Kč
HO06006
4 097,- Kč
HO06027
3 923,- Kč
HD06002
3 987,- Kč
HD06003
3 731,- Kč
HD06006
4 097,- Kč
HD06027

barva 06:
bílá (RAL 9003)

900 W
obj. č.
cena bez DPH
4 023,- Kč
HO09002
4 087,- Kč
HO09003
3 831,- Kč
HO09006
4 197,- Kč
HO09027
4 023,- Kč
HD09002
4 087,- Kč
HD09003
3 831,- Kč
HD09006
4 197,- Kč
HD09027

O - profil

www.hydronic.cz

barva 27:
grafit

1200 W
obj. č.
cena bez DPH
4 123,- Kč
HO12002
4 187,- Kč
HO12003
3 931,- Kč
HO12006
4 297,- Kč
HO12027
4 123,- Kč
HD12002
4 187,- Kč
HD12003
3 931,- Kč
HD12006
4 297,- Kč
HD12027

D - profil

od

SMART PLUS

1533

,-

bez D

PH

Smart Plus - elektrická topná tyč s regulací
Topná tyč Smart Plus je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz
str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné
tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i možnost volby jednoduchého časového programu. Součástí
dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

• Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
• Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
1s

2h
2h

2h
22 h

zap.

• Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty

vyp.

• Barevné provedení bílá nebo chrom

zap.

• Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle
požadované teploty vzduchu v místnosti)

vyp.

3s
2h

2h
10 h

5s

zap.
vyp.

• „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum
- 2 hodiny jednorázově
- 2 hodiny 1× denně (24-hodinový režim)
- 2 hodiny 2× denně (12-hodinový režim)
• Protimrazová ochrana (7 °C)

topný výkon
provedení
02 - lesklý chrom
06 - bílá

obj. č.
SMP03002
SMP03006

300 W
cena bez DPH
1 633,- Kč
1 533,- Kč

obj. č.
SMP06002
SMP06006

600 W
cena bez DPH
1 733,- Kč
1 633,- Kč

obj. č.
SMP09002
SMP09006

900 W
cena bez DPH
1 833,- Kč
1 733,- Kč

od

SMART PLUS PROGRAM

1997
bez D

PH

,-

Smart Plus Program - elektrická topná tyč s regulací a dálkovým ovladačem
Topná tyč Smart Plus Program je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části
tělesa (viz str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el.
příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus
Prugram je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i možnost denního i týdenního časového
programu a dálkové ovládání v základní ceně. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.
• Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
• Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
• Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
• Barevné provedení bílá nebo chrom
• Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle
požadované teploty vzduchu v místnosti)
• Programovatelný 24 hod. režim pro každý den v týdnu
• Detekce otevřeného okna
• ECO režim – snížení teploty o 3 °C oproti nastavené teplotě
• „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum na 2 hodiny
• Protimrazová ochrana (7 °C)

topný výkon
provedení
02 - lesklý chrom
06 - bílá

obj. č.
SMPP03002
SMPP03006

300 W
cena bez DPH
2 097,- Kč
1 997,- Kč

obj. č.
SMPP06002
SMPP06006

600 W
cena bez DPH
2 197,- Kč
2 097,- Kč

obj. č.
SMPP09002
SMPP09006

900 W
cena bez DPH
2 297,- Kč
2 197,- Kč

od

THESIS PLUS

1297

,-

bez D

PH

Thesis Plus - elektrická topná tyč s regulací
Topná tyč Thesis Plus je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz
str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Thesis Plus je nejen
možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a možnost volby jednoduchého časového programu, ale i snadná instalace a případný
servis – topný člen lze instalovat do otopného tělesa bez vlastního regulátoru (vnější část) a tento osadit až po úplném dokončení
montážních prací a napuštění otopné soustavy. Tím odpadá riziko jeho poškození před dokončením celé instalace. Součástí dodávky
je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

• Topný výkon 300, 600 nebo 900 W

1s

• Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty

2h

zap.
vyp.

2h

2h
22 h

zap.
vyp.

3s
2h

2h
10 h

5s

topný výkon
provedení
02 - lesklý chrom
06 - bílá

obj. č.
THE03002
THE03006

300 W
cena bez DPH
1 397,- Kč
1 297,- Kč

zap.
vyp.

• Barevné provedení bílá nebo chrom
• Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle
požadované teploty vzduchu v místnosti)
• „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum
- 2 hodiny jednorázově
- 2 hodiny 1× denně (24-hodinový režim)
- 2 hodiny 2× denně (12-hodinový režim)
• Protimrazová ochrana (7 °C)

obj. č.
THE06002
THE06006

600 W
cena bez DPH
1 497,- Kč
1 397,- Kč

obj. č.
THE09002
THE09006

900 W
cena bez DPH
1 597,- Kč
1 497,- Kč

od

MUSA PLUS

1881
bez D

PH

,-

Musa Plus - elektrická topná tyč s regulací a možností použití dálkového ovladače
Topná tyč Musa Plus je vhodná pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa (viz
str. 4) a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Topný výkon (el. příkon) topné
tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Musa Plus je nejen možnost
volby barvy (bílá, lesklý chrom) a možnost denního i týdenního časového programu, ale i snadná instalace a případný servis –
topný člen lze instalovat do otopného tělesa bez vlastního regulátoru (vnější část) a tento osadit až po úplném dokončení montážních
prací a napuštění otopné soustavy. Tím odpadá riziko jeho poškození před dokončením celé instalace. Součástí dodávky je připojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.
• Plně programovatelné provedení
• Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
• Barevné provedení bílá nebo chrom
• Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle
požadované teploty vzduchu v místnosti)
• Programovatelný 24 hod. režim pro každý den v týdnu
• Detekce otevřeného okna
• „Režim sušení“ - možnost dočasného zvýšení topného výkonu na maximum na 2 hodiny
• Protimrazová ochrana
• Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci
• Možnost použití dálkového ovládání - volitelné příslušenství
topný výkon
provedení
02 - lesklý chrom
06 - bílá
dálkové ovládání

obj. č.
MUS03002
MUS03006
HELIR

300 W
cena bez DPH
1 981,- Kč
1 881,- Kč
773,- Kč

obj. č.
MUS06002
MUS06006

600 W
cena bez DPH
2 081,- Kč
1 981,- Kč

obj. č.
MUS09002
MUS09006

900 W
cena bez DPH
2 181,- Kč
2 081,- Kč

od

BASIC I91, BASIC I92

677,

bez D

PH

-

Basic I91 - jednoduchá topná tyč
Basic I92 - jednoduchá topná tyč s vypínačem
Topná tyč BASIC I91 je základní topná tyč s ochranným termostatem, verze BASIC I92 je vybavena navíc vypínačem. Jsou vhodné
pro většinu koupelnových otopných těles tzn. žebříků, instalují se vždy do spodní části tělesa a to buď v kombinaci s ventilovou sadou
Integra, Unico, Twins nebo samostatně pomocí T-kusu. Obě verze jsou k dispozici v bílé barvě nebo v provedení lesklý chrom. Topný
výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Součástí dodávky je připojovací
kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

topný výkon
provedení
lesklý chrom
bílá
lesklý chrom s vypínačem
bílá s vypínačem

obj. č.
I91LT95453
I91LT90300
I92LT96003
I92LT95359

300 W
cena bez DPH
731,- Kč
677,- Kč
997,- Kč
912,- Kč

obj. č.
I91LT95456
I91LT90600
I92LT96006
I92LT95362

600 W
cena bez DPH
798,- Kč
757,- Kč
1 039,- Kč
971,- Kč

obj. č.
I91LT95459
I91LT90900
I92LT96009
I92LT95365

900 W
cena bez DPH
845,- Kč
797,- Kč
1 093,- Kč
997,- Kč

Příklady instalace topných tyčí
Integra - unikátní konstrukce termostatického ventilu a regulačního šroubení umožňují přímou instalaci topné tyče.

Twins - pro otopná tělesa se středovým připojením s možností osadit topnou tyč volitelně na levou nebo pravou stranu
tělesa.

Unico - jednobodové připojení přívodu i zpátečky z otopného
tělesa tak, aby druhý port zůstal k dispozici pro osazení topné
tyče.

Pomocí T-kusu - na přívodu do otopného tělesa je osazen klasický termostatický ventil, na zpátečce T-kus a regulační šroubení.

Ventily Integra, Twins, Unico i termostatické hlavice a veškeré příslušenství (krytky průchodu stěnou, svěrné spojky, dopojovací trubky) máme k dispozici v barvách bílá, lesklý chrom, matný chrom a v dalších barvách.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.

Bližší informace získáte na adresách:
Jesenická 513
252 44 Psáry, Dolní Jirčany
tel: +420 - 244 466 792–3
praha@hydronic.cz

Šámalova 78
615 00 Brno
tel: +420 - 545 247 246
brno@hydronic.cz

Ceny jsou platné
k 1. 2. 2017.

