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Szklany grzejnik radiacyjny CG-GR 

Zalety 

� Stopień ochrony IP44 

� II klasa ochronności 

� 5 wersji kolorystycznych   

� Montaż na ścianie za pomocą dołączonych uchwytów.  

� Uchwyty na dłuższym lub krótszym boku. 

� Zabudowany bezpiecznik termiczny 

 

Opis: 
Szklane grzejniki radiacyjne CG-GR przewidziane są do stosowania 
przede wszystkim w typowych pomieszczeniach mieszkalnych, w 
tym wilgotnych typu łazienki.  
Grzejnik przewidziany jest do montażu na ścianie za pomocą 
dołączonych uchwytów. Zainstalowane na tylnej ścianie grzejnika 
bolce umożliwiają mocowanie uchwytów zarówno na dłuższym jak  
i krótszym boku (montaż krótszym lub dłuższym bokiem w pionie). 
Możliwe jest również posadowienie grzejnika na podłodze  
z wykorzystaniem, zamawianych oddzielnie, chromowanych 
wsporników / nóżek.  
Powierzchnia grzejna wykonana jest z grubej, hartowanej płyty  
szklanej o grubości 12mm (8mm dla powierzchni lustrzanej). Na 
tylnej powierzchni płyty zabudowany jest element grzejny wraz  
z ogranicznikiem temperatury. Do sterowania temperaturą  
w miejscu zainstalowania grzejnika należy stosować zewnętrzny 
termostat z pomiarem temperatury otoczenia.  
Grzejnik wyposażony jest w 1 metrowy, 2-żyłowy przewód 
zasilający umożliwiający podłączenie grzejnika do puszki 
zasilającej. 
Dostępne jest 5 wersji kolorystycznych płyty szklanej – czarna, biała 
czerwona, żółto-zielona i lustro. 
Jako dodatkowy element oferowane są szyny umożliwiające 
zawieszenie ręczników w celu ich osuszenia (tylko przy montażu 
grzejnika dłuższym bokiem w pionie). 
  

TABELA DOBORU  

Nazwa Moc [W]  Kolor Wspornik  Szyny pojedyncze Szyny podwójne 

Grzejnik szklany  
z uchwytami 

300 Czarny 
 

Biały 
 

Czerwony 
 

Żółto-zielony 

C
G

-N
Ó
Ż

K
I-

G
R

 

CG-SZYNA-GR3 CG-2XSZYNA-GR3 

500 
CG-SZYNA-GR5/7 CG-2XSZYNA-GR5/7 

700 

900 CG-SZYNA-GR9 CG-2XSZYNA-GR9 

500  
Lustro 

 

CG-SZYNA-GR5/7 CG-2XSZYNA-GR5/7 

900 CG-SZYNA-GR9 CG-2XSZYNA-GR9 

 
 

               CG-GR � Kolor  
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Dane techniczne CG-GR 300 CG-GR 500 CG-GR 700 CG-GR 900 

Napięcie zasilania : 230V AC                                                                          

Moc : 300W 500W 700W 900W 

Pobór prądu : 1,3A 2,2A 3,0A 3,9A 

Max. temperatura powierzchni : ~90oC (ogranicznik 80oC) 

Klasa ochronności : II 

Stopień ochrony : IP44 

Przewód zasilający 2-żyłowy : 1m   

Waga : 
Lustro (grubość płyty 8mm) 
Pozostałe (grubość płyty 12mm) 

 
- 

14,0kg 

 
18,1kg 
21,0kg 

 
- 

26,0kg 

 
31,4kg 
38,0kg 

Całkowita grubość grzejnika : 
(z uchwytami) 

~70mm 

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC 

        
 

       Wymiary i przykład monta żu : 
 
      
      
                         
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szklany grzejnik radiacyjny CG-GR 
 

Grzejnik  X 
[mm] 

Y 
[mm] 

A1 
[mm] 

A2 
[mm] 

300W 700 500 460 260 
500W 900 600 660 360 
700W 1100 600 800 360 
900W 1200 800 800 560 
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Marmurowy grzejnik radiacyjny CG-MR

Zalety
 Stopień ochrony IP44

 II klasa ochronności

 5 wersji kolorystycznych

 Montaż na ścianie za pomocą dołączonych uchwytów.

 Uchwyty na dłuższym lub krótszym boku.

 Zabudowany bezpiecznik termiczny

Opis:
Marmurowe grzejniki radiacyjne CG-MR przewidziane są do
stosowania zarówno w budynkach użyteczności publicznej
(recepcje, hole, biura) jak również w typowych pomieszczeniach
mieszkalnych, w tym wilgotnych typu łazienki.
Grzejnik przewidziany jest do montażu na ścianie za pomocą
dołączonych uchwytów. Zainstalowane na tylnej ścianie grzejnika
bolce umożliwiają mocowanie uchwytów zarówno na dłuższym jak
i krótszym boku.
Powierzchnia grzejna wykonana jest z masywnej, polerowanej płyty
marmurowej o grubości 3cm. W płycie zabudowany jest element
grzejny oraz bezpiecznik termiczny ograniczający temperaturę
elementu grzejnego. Do sterowania temperaturą w miejscu
zainstalowania grzejnika należy stosować zewnętrzny termostat
z pomiarem temperatury otoczenia.
Na tylnej ścianie grzejnika wyprowadzony jest 2-żyłowy przewód
zasilający umożliwiający podłączenie grzejnika do puszki
zasilającej.
Dostępne jest 5 wersji kolorystycznych płyty marmurowej (Madura-
beżowy, Kashmir-kremowy, Volakas-biały, Rosa-różowy, Verde-
zielony). Ponieważ materiał płyty jest naturalny mogą pojawiać się
na nim różnice w kolorystyce i strukturze powierzchni.

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W]

Marmurowy grzejnik radiacyjny

300

500

800

1000

1200

1500

CG-MR kolor wg palety
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Dane techniczne CG-MR
300

CG-MR
500

CG-MR
800

CG-MR
1000

CG-MR
1200

CG-MR
1500

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 300W 500W 800W 1000W 1200W 1500W

Pobór prądu : 1,30A 2,17A 3,48A 4,35A 5,20A 6,50A

Max. temperatura powierzchni : ~110oC (bezpiecznik termiczny 100oC)

Klasa ochronności : II

Stopień ochrony : IP44

Przewód zasilający 2-żyłowy : 1m 1,5m

Waga :
Madura
Kashmir
Volakas
Rosa
Verde

23,0kg
22,5kg
20,0kg
20,0kg
20,0kg

32,0kg
31,0kg
28,0kg
28,0kg
28,0kg

49,0kg
48,0kg
43,0kg
43,0kg
43,0kg

65,0kg
64,0kg
53,0kg
53,0kg
53,0kg

77,0kg
76,0kg
62,0kg
62,0kg
62,0kg

89,0kg
88,0kg
72,0kg
72,0kg
72,0kg

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC

Wymiary i przykład montażu :

Marmurowy grzejnik radiacyjny CG-MR

Grzejnik X
[mm]

Y
[mm]

A1
[mm]

A2
[mm]

300W 500 500 260 260
500W 700 500 460 260
800W 900 600 660 360

1000W 1100 600 860 360
1200W 1300 600 900 360
1500W 1500 600 900 360

mailto:luxbud@luxbud.com.pl
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TACTICgrzejnikkonwektorowy 
 

Komfort
•  Element grzejny: jednocz´Êciowy, aluminiowy radiator, 

w kszta∏cie litery X, zespolony z hermetycznie zamkni´tà 
grza∏kà.

•  Termostat elektroniczny, cyfrowy z uk∏adem scalonym 
ASIC. Dok∏adnoÊç regulacji temperatury do 0,1 °C.

•  Mo˝liwoÊç zdalnego prze∏àczania 4 trybów pracy poprzez 
przewód sterujàcy. Wspó∏pracuje z programatorem Micro 
Driver.

Estetyka
• Prosta, elegancka linia wzornicza.
• Kraw´dzie obudowy ∏agodnie Êci´te.

Bezpieczeƒstwo
•  Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwo-

du grzejnego.
•  Ca∏kowicie metalowa obudowa z lekko zaokràglonymi 

naro˝nikami.
•  Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy 

utwardzany przez polimeryzacj´.
• OdpornoÊç izolacji na przebicie IK08.
•  Podwójna ochrona przeciwpora˝eniowa kl.II, urzàdzenie 

bryzgoszczelne IP24.

Mo˝liwoÊci regulacji
•  Pokr´t∏o termostatu i wy∏àcznik umieszczone na górnej 

kraw´dzi obudowy, pod przykrywkà.
• Optyczny wskaênik dzia∏ania grzejnika.
•  Termostat wyskalowany od pozycji ❄ „dy˝ur” (ok. +7 °C), 

do pozycji „8” maximum (ok. +30 °C).
• Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
•  Przewód sterujàcy umo˝liwia zdalne obni˝anie tempera-

tury o ok. 4 °C (ECO), tryb dy˝ur, wy∏àczenie. 

Instalacja
• ¸atwy monta˝ na Êcianie zapewnia za∏àczony wspornik.
•  Przewód zasilajàcy (w wyposa˝eniu) umo˝liwia  

niewidoczne pod∏àczenie do puszki instalacyjnej  
za grzejnikiem.

moc (W) typ oznaczenie 
kodowe

Wymiary (cm) 
d∏. x wys. x g∏´b. waga (kg)

500 TACTIC ET05 A687481 36 x 40 x 8 3,4
750 TACTIC ET07 A687482 36 x 40 x 8 3,7
1000 TACTIC ET10 A687483 44 x 40 x 8 4,3
1250 TACTIC ET12 A687484 52 x 40 x 8 4,9
1500 TACTIC ET15 A687485 60 x 40 x 8 5,5
1750 TACTIC ET17 A687486 76 x 40 x 8 6,0
2000 TACTIC ET20 A687487 84 x 40 x 8 6,6

E

1 2
3

1 – prze∏àcznik (A – wy∏àczony / M – w∏àczony)
2 – pokr´t∏o termostatu
3 – optyczny wskaênik dzia∏ania
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BASICgrzejnikkonwektorowy
 

Komfort
•  Element grzejny: rurkowy z chromoniklowej stali nie-

rdzewnej, obudowany aluminiowym radiatorem.
•  Termostat elektromechaniczny z dok∏adnoÊcià  

regulacji temperatury do 1°C

Estetyka
• Prosta, elegancka linia wzornicza.
• Kraw´dzie obudowy ∏agodnie Êci´te.

Bezpieczeƒstwo
•  Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem  

obwodu grzejnego.
•  Ca∏kowicie metalowa obudowa z lekko zaokràglonymi 

naro˝nikami.
•  Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy 

utwardzany przez polimeryzacj´.
•  OdpornoÊç izolacji na przebicie IK08.
•  Podwójna ochrona przeciwpora˝eniowa kl. II,  

urzàdzenie bryzgoszczelne IP24.

Mo˝liwoÊç regulacji
•  Pokr´t∏o termostatu i wy∏àcznik umieszczone na bocznej 

kraw´dzi obudowy.
•  Termostat wyskalowany od pozycji „dy˝ur” (ok.+7°C),  

do pozycji „8” maximum (ok.+30°C).
•  Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji  

termostatu.

Instalacja
•  ̧ atwy monta˝ na Êcianie zapewnia za∏àczony wspornik.
•   Przewód zasilajàcy (w wyposa˝eniu) umo˝liwia  

niewidoczne pod∏àczenie do puszki instalacyjnej  
za grzejnikiem 

Emodel moc (W) oznacz. kodowe wymiary (cm)  
wys. x szer. x g∏´b.

waga 
(kg)

ML 05 500 A688021 40 x 28 x 8 3
ML 07 750 A688022 40 x 36 x 8 3,7
ML 10 1000 A688023 40 x 44 x 8 4,1
ML 12 1250 A688024 40 x 52 x 8 5,0
ML 15 1500 A688025 40 x 60 x 8 5,5
ML 17 1750 A688026 40 x 76 x 8 7,1
ML 20 2000 A688027 40 x 84 x 8 7,9
ML 25 2500 A688028 40 x 100 x 8 8,5
ML 30 3000 A688029 40 x 100 x 8 8,5
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VAILLANCEgrzejniklazienkowy 
 

Komfort
• Nadmuch ciep∏a skierowany w dó∏.
• Wysokowydajna, cicha turbina.
• Element grzejny: grzebieniowy o ma∏ej bezw∏adnoÊci.
• Termostat elektromechaniczny z dok∏adnoÊcià regulacji

temperatury do 1 °C.
• Model VSM umo˝liwia suszenie r´czników.

Estetyka
• Op∏ywowe kszta∏ty, elegancka linia wzornicza.

Bezpieczeƒstwo
• Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem

obwodu grzejnego.
• Ca∏kowicie metalowa obudowa z lekko zaokràglonymi

naro˝nikami.
• Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy

utwardzany przez polimeryzacj´.
• OdpornoÊç izolacji na przebicie IK08.
• Podwójna ochrona przeciwpora˝eniowa kl. II, 

urzàdzenie bryzgoszczelne IP24.

Mo˝liwoÊç regulacji
• Przeêroczysta pokrywka chroni elementy regulacji.
• Pokr´t∏o termostatu wyskalowane od pozycji „T“ 

(ok. +7°C) , do pozycji „maxi” (ok. +30°C).
• Model VMI z minutnikiem umo˝liwia szybkie dogrzanie

∏azienki pe∏nà mocà (np. przed kàpielà). Po up∏ywie
ustawionego czasu grzejnik redukuje moc do 1000W
i utrzymuje temperatur´ zgodnie z ustawieniem 
termostatu.

• Model VPR z programatorem dobowym umo˝liwia 
zaprogramowanie dzia∏ania grzejnika tylko w ˝àdanych
godzinach.

Instalacja
• ¸atwy monta˝ na Êcianie zapewnia za∏àczony wspornik.
• Przewód zasilajàcy (w wyposa˝eniu) umo˝liwia niewido-

czne pod∏àczenie do puszki instalacyjnej za grzejnikiem.

moc typ oznaczenie wymiary (cm) waga
(W) kodowe d∏. x wys. x g∏´b. (kg)

2000 VTH 20 A687659 30 x 39,5 x 12,5 3,8
1000 / 2000 VMI 20 A687660 30 x 39,5 x 12,5 3,8

2000 VPR 20 A687661 30 x 39,5 x 12,5 3,8
1000 / 2000 VSM 20 A687662 42 x 44,2 x 14,5 4,0





 

Folia grzejna do luster CFL 

     

Zalety 
 Samoprzylepna, bardzo prosty i szybki montaż 

 
 dostępne różne rozmiary  

 
 montaż bezpośrednio do powierzchni lustra  

 
 szybki czas nagrzewania 

 
 jednostronne zasilanie, 230 VAC z wyłącznika oświetlenia lustra 
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Budowa 
Podstawę folii grzejnej stanowi folia poliestrowa, do której 
zamocowany jest element grzejny w postaci pasków  
z homogenicznego grafitu. Poszczególne paski grzejne 
podłączone są do miedzianych szyn zasilających. Szyny 
połączone są za pośrednictwem specjalnej mufy z przewodem 
zasilającym. Jedna z zewnętrznych powierzchni folii pokryta jest 
elementem samoprzylepnym służącym do montażu folii do lustra.   
 

Zastosowanie 
 Zabezpieczenie luster w wilgotnych pomieszczeniach przed 

parowaniem  
 Folia może pracować bez termostatu, może być załączana 
 
razem z wentylatorem łazienkowym lub oświetleniem lustra. 

 

 

Program oferty 
Folie są sprzedawane jako gotowe do montażu urządzenia.
Każda folia posiada przewód zasilający dł 1m.
Folie dostarczane   są w 4 różnych rozmiarach  (patrz tabela). 

wska 50,  022 766 45 60, 022 766 45 70, fax: 022 751 36 382
         www.luxbud.pl



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  
Folia grzejna do luster CFL 
 
Dane techniczne CFL 
 

Zabezpieczenie luster przed parowaniem 

Jednostkowa moc grzejna:  200 W/m2 

Napięcie znamionowe: 230 V AC 

Max. wytrzymałość temperaturowa:  +70 oC 

Stopień ochrony IP 54 po zamontowaniu  

Długość przewodu zasilającego:  1 m 

Grubość folii grzejnej:  0,4 mm  

   Standardowe folie grzejne: 

                                                

                                                                   

 
Symbol 

 
Wymiary [mm] Moc [W] 

CFL-12,5 274 x 252 12,5 

CFL-25 274 x 574 25 

CFL-50 519 x 524 50 

CFL-100 1004 x 524 100 
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Promiennik niskotemperaturowy CS-E z powłoką Komaxit

Zalety
 Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej.

 Zabudowany bezpiecznik termiczny.

 Powierzchnia grzejna wykończona białą powłoką Komaxit łatwą
w czyszczeniu i odporną na substancje chemiczne.

 Stopień ochrony IP44

 II klasa ochronności

Opis:
Promienniki niskotemperaturowe CS-E przewidziane są do
stosowania w biurach, mieszkaniach, budynkach użyteczności
publicznej itp. Ze względu na wysoki stopień ochrony oraz
nietłukącą się, łatwą w czyszczeniu i odporną chemicznie
powierzchnię grzejną, są one szczególnie polecane do stosowania
w pomieszczeniach laboratoryjnych i szpitalnych.
Promiennik montowany jest bezpośrednio do podłoża
(powierzchnie klasy C i D wg EN 13501-1) z wykorzystaniem
otworów montażowych i dołączonych wkrętów. Możliwość pracy
zarówno w pozycji poziomej (sufit) jak i pionowej (na ścianie) oraz
zabudowany bezpiecznik termiczny sprawiają, że urządzenie jest
wszechstronne i może być zastosowane w szeregu aplikacji
zgodnie z wymaganiami Użytkownika.
Tylna część promiennika wykonana jest w formie obudowy ze stali
ocynkowanej wypełnionej warstwą izolacji cieplnej z wełny
bazaltowej. Czołowa płyta promiennika to płyta stalowa pokryta
proszkowo specjalną powłoką epoksydową Komaxit w kolorze
białym. Element grzejny w postaci specjalnej foli o odporności
temperaturowej do 150oC ze ścieżkami grafitowymi, oddzielony jest
od czołowej powierzchni, dielektryczną płytą izolującą. Połączenie
obudowy z czołową płytą grzejną wykonane jest za pomocą ramki
aluminiowej w kolorze matowego srebra.
Promiennik wyposażony jest w 2-żyłowy, przewód przyłączeniowy
o długości 1m.

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W]

Promiennik niskotemperaturowy, z powierzchnia grzejną
wykończoną specjalną farbą Komaxit

300

600

CS- E

mailto:luxbud@luxbud.com.pl


05-092 Łomianki, ul. Warszawska 50, 22 7664560, 22 7664570; fax. 22 7513638
luxbud@luxbud.com.pl * www.luxbud.com.pl

Dane techniczne CS-300 E CS-600 E

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 300W 600W

Pobór prądu : 1,3A 2,6A

Bezpiecznik termiczny : Nastawa 140oC

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia Komaxit / spód) ~90oC / ~40oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronności : II

Stopień ochrony : IP44

Podłączenie : Przewód 2x1,5mm2 o długości 1m

Min. wysokość zawieszenia : 2,5m

Waga : 6,6kg 11,3kg

Wymiary : 600mm x 600mm x 50*mm 1200mm x 600mm x 50*mm

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC
* -panel promiennika 20mm + grubość profilu montażowego

Wymiary (widok od strony powierzchni grzejnej) i sposób montażu:

CS-300 E CS-600 E

Promiennik niskotemperaturowy CS-E z powłoką Komaxit

mailto:luxbud@luxbud.com.pl
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Promiennik niskotemperaturowy CS-c/VT

Zalety
 Dostępne różnorodne kolory.

 Montaż w module sufitu podwieszanego – moduł z krawędzią VT.

 Puszka przyłączeniowa na spodzie promiennika.

Opis:
Promienniki niskotemperaturowe CS-c/VT przewidziane są do
stosowania w biurach, mieszkaniach, budynkach użyteczności
publicznej itp.
Promiennik montowany jest w pozycji poziomej poprzez zabudowę
w sufitach podwieszanych o module 600mm (panel z krawędzią
pogłębioną VT).
Obudowa  promiennika wykonana jest ze stali ocynkowanej,
z czołową powierzchnią grzejną pokrytą obustronnie specjalnymi
powłokami. Wewnętrzna powłoka Thermoquartz zapewnia
maksymalne pochłanianie ciepła emitowanego przez element
grzejny. Zewnętrzna powłoka Thermocrystal znakomicie wzmacnia
skuteczność emisji promieniowania cieplnego. Element grzejny
w postaci specjalnej foli o odporności temperaturowej do 150oC ze
ścieżkami grafitowymi, oddzielony jest od czołowej powierzchni,
dielektryczną płytą izolującą. Wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej
z wełny bazaltowej chroni przed stratami ciepła przez tylną
powierzchnię obudowy, co dodatkowo zwiększa skuteczność
promieniowania cieplnego. Końcowe wykończenie zewnętrznej
powierzchni grzejnej stanowi nieszkodliwa dla zdrowia farba
dyspersyjna (standardowo w kolorze białym) gwarantująca trwałość
koloru przy oddziaływaniu wysokiej wartości temperatury. Inne
kolory wykończenia powierzchni dostępne są na zamówienie
zgodnie z zamieszczoną paletą kolorów.
Promiennik wyposażony jest w puszkę przyłączeniową wyposażoną
w 3 potrójne zaciski (PE, N, L).

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W]

Promiennik niskotemperaturowy,
do sufitów podwieszanych.

300

600

CS-c/600VT kolor wg palety
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Dane techniczne CS-300c/600VT CS-600c/600VT

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 300W 600W

Pobór prądu : 1,3A 2,6A

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~110oC / ~50oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego : 110o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP20

Podłączenie : Puszka przyłączeniowa z 3 potrójnymi zaciskami; max 2,5mm2

Min. wysokość zawieszenia : 2,5m

Waga : 4,6kg 9,4kg

Wymiary : 574mm x 574mm x 40mm 574mm x 1174mm x 40mm

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC

Wymiary [mm] i sposób montażu :

CS-300c/600VT CS -600c/600VT

Promiennik niskotemperaturowy CS-c/VT
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Promiennik niskotemperaturowy CS-K+

Zalety
 Stopień ochrony IP44

 Dostępne różnorodne kolory (standardowo biały lub brązowy).

 Możliwość montażu na powierzchniach drewnianych.

 Montaż w pozycji pionowej lub poziomej na suficie za pomocą
dodatkowej ramki.

 Przewód przyłączeniowy o długości od 0,5m lub 0,75m.

Opis:
Promienniki niskotemperaturowe CS-K+ stosowane są standardowo
do ogrzewania ławek kościelnych, stanowisk kasowych lub
biurowych itp.
Typowo promiennik montowany jest w pozycji pionowej. Poprzez
zastosowanie dodatkowej ramki (zamawiana oddzielnie) możliwy
jest montaż promiennika na suficie. Niska temperatura powierzchni
promiennika i zabudowany bezpiecznik termiczny, umożliwiają jego
montaż na powierzchniach wykonanych z materiałów palnych (np.
drewno) oraz jego pracę przy temperaturze otoczenia do +40oC.
Obudowa  promiennika wykonana jest ze stali ocynkowanej,
z czołową powierzchnią grzejną pokrytą obustronnie specjalnymi
powłokami. Wewnętrzna powłoka Thermoquartz zapewnia
maksymalne pochłanianie ciepła emitowanego przez element
grzejny. Zewnętrzna powłoka Thermocrystal znakomicie wzmacnia
skuteczność emisji promieniowania cieplnego. Element grzejny
w postaci specjalnej foli o odporności temperaturowej do 150oC ze
ścieżkami grafitowymi, oddzielony jest od czołowej powierzchni,
dielektryczną płytą izolującą. Wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej
z wełny bazaltowej chroni przed stratami ciepła przez tylną
powierzchnię obudowy, co dodatkowo zwiększa skuteczność
promieniowania cieplnego. Końcowe wykończenie zewnętrznej
powierzchni grzejnej stanowi nieszkodliwa dla zdrowia farba
dyspersyjna (standardowo w kolorze białym lub brązowym)
gwarantująca trwałość koloru przy oddziaływaniu wysokiej wartości
temperatury. Inne kolory wykończenia powierzchni dostępne są na
zamówienie zgodnie z zamieszczoną paletą kolorów.
Promiennik wyposażony jest w 3-żyłowy przewód przyłączeniowy
o długości 0,5m (moce 100W, 200W i 270W) lub 0,75m (moce
330W i 400W) .

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W] Ramka (opcja)

Promiennik niskotemperaturowy
dla małych pomieszczeń.

100 CS-RAMKA 100K+

200 CS-RAMKA 200K+

270 CS-RAMKA 270K+

330 CS-RAMKA 330K+

400 CS-RAMKA 400K+

CS-K+ kolor wg palety

mailto:luxbud@luxbud.com.pl


05-092 Łomianki, ul. Warszawska 50, 22 7664560, 22 7664570; fax. 22 7513638
luxbud@luxbud.com.pl * www.luxbud.com.pl

Dane techniczne CS-100K+ CS-200K+ CS-270K+ CS-330K+ CS-400K+

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 100W 200W 270W 330W 400W

Pobór prądu : 0,4A 0,9A 1,2A 1,4A 1,7A

Bezpiecznik termiczny : Nastawa 140oC
Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~90oC / ~40oC

Max. temperatura otoczenia : +40oC

Kąt promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP44

Podłączenie : Przewód 3x1mm2 / 0,5m Przewód 3x1mm2 / 0,75m

Min. wysokość zawieszenia : 2,5m 2,7m

Waga : 2,5kg 3,7kg 5,2kg 6,6kg 7,9kg

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC

Wymiary i przykłady montażu :

Promiennik niskotemperaturowy CS-K+

Promiennik X
[mm]

Y
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

100K+ 500 320 305 200
200K+ 750 320 555 200
270K+ 1000 320 805 200
330K+ 1250 320 1055 200
400K+ 1500 320 1315 200
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Promiennik niskotemperaturowy CS-U

Zalety
 Stopień ochrony IP44

 Dostępne różnorodne kolory

 Montaż na suficie lub w module sufitu podwieszanego.

 Dołączona standardowo ramka montażowa.

 1m przewód przyłączeniowy.

Opis:
Promienniki niskotemperaturowe CS-U przewidziane są do
stosowania w biurach, mieszkaniach, budynkach użyteczności
publicznej itp.
Promiennik montowany jest w pozycji poziomej:
-bezpośrednio na suficie za pomocą dołączonej ramki,
-poprzez zawieszenie za pomocą dodatkowych linek lub łańcuchów,
-poprzez zabudowę w sufitach podwieszanych o module 600mm
(panel z krawędzią prostą SK).

Obudowa  promiennika wykonana jest ze stali ocynkowanej,
z czołową powierzchnią grzejną pokrytą obustronnie specjalnymi
powłokami. Wewnętrzna powłoka Thermoquartz zapewnia
maksymalne pochłanianie ciepła emitowanego przez element
grzejny. Zewnętrzna powłoka Thermocrystal znakomicie wzmacnia
skuteczność emisji promieniowania cieplnego. Element grzejny
w postaci specjalnej foli o odporności temperaturowej do 150oC ze
ścieżkami grafitowymi (moce 300W i 600W) lub odcinka
izolowanego drutu oporowego o odporności temperaturowej do
180oC (moc 700W), oddzielony jest od czołowej powierzchni,
dielektryczną płytą izolującą. Wewnętrzna warstwa izolacji cieplnej
z wełny bazaltowej chroni przed stratami ciepła przez tylną
powierzchnię obudowy, co dodatkowo zwiększa skuteczność
promieniowania cieplnego. Końcowe wykończenie zewnętrznej
powierzchni grzejnej stanowi nieszkodliwa dla zdrowia farba
dyspersyjna (standardowo w kolorze białym) gwarantująca trwałość
koloru przy oddziaływaniu wysokiej wartości temperatury. Inne
kolory wykończenia powierzchni dostępne są na zamówienie
zgodnie z zamieszczoną paletą kolorów.
Promiennik wyposażony jest w 3-żyłowy przewód przyłączeniowy
o długości 1m.

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W]

Promiennik niskotemperaturowy,
uniwersalny z ramką montażową.

300

600

700

CS-U kolor wg palety
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Dane techniczne CS-300U CS-600U CS-700U

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 300W 600W 700W

Pobór prądu : 1,3A 2,6A 3,0A

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~110oC / ~50oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP44

Podłączenie : Przewód 3x1mm2 o długości 1m

Min. wysokość zawieszenia : 2,5m 2,7m

Waga : 5,0kg 10,1kg 10,5kg

Wymiary : 592mm x 592mm x 30mm 1192mm x 592mm x 30mm

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC

Wymiary [mm] i przykłady montażu :

CS-300U CS -600U i CS-700U

Promiennik niskotemperaturowy CS-U

mailto:luxbud@luxbud.com.pl


05-092 Łomianki, ul. Warszawska 50, 22 7664560, 22 7664570; fax. 22 7513638
luxbud@luxbud.com.pl * www.luxbud.com.pl

Promiennik niskotemperaturowy, szklany CS-G

Zalety
 Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej.

 Zabudowany bezpiecznik termiczny.

 3 dostępne kolory.

 Stopień ochrony IP44

 II klasa ochronności

Opis:
Promienniki niskotemperaturowe, szklane CS-G przewidziane są do
stosowania w biurach, mieszkaniach, budynkach użyteczności
publicznej itp.
Promiennik montowany jest bezpośrednio do podłoża
(powierzchnie klasy C i D wg EN 13501-1) z wykorzystaniem
otworów montażowych i dołączonych wkrętów. Możliwość pracy
zarówno w pozycji poziomej (sufit) jak i pionowej (na ścianie) oraz
zabudowany bezpiecznik termiczny sprawiają, że urządzenie jest
wszechstronne i może być zastosowane w szeregu aplikacji
zgodnie z wymaganiami Użytkownika.
Tylna część promiennika wykonana jest w formie obudowy ze stali
ocynkowanej wypełnionej warstwą izolacji cieplnej z wełny
bazaltowej. Czołowa płyta promiennika to tafla szklana o grubości
4mm (kolory biały i czarny) lub 6mm (lustro). Element grzejny
w postaci specjalnej foli o odporności temperaturowej do 150oC ze
ścieżkami grafitowymi, oddzielony jest od czołowej powierzchni
szklanej, dielektryczną płytą izolującą. Połączenie obudowy
z czołową płytą grzejną wykonane jest za pomocą ramki
aluminiowej w kolorze matowego srebra.
Promiennik wyposażony jest w 2-żyłowy, przewód przyłączeniowy
o długości 1m.

TABELA DOBORU
Nazwa Moc [W] Kolor

Promiennik niskotemperaturowy, szklany

300 B (biały)

600
C (czarny)

L (lustro)

CS-G 
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Dane techniczne CS-G czarny lub biały CS-G lustro

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 300W (CS-G 300)
600W (CS-G 600)

Pobór prądu : 1,3A (CS-G 300)
2,6A (CS-G 600)

Bezpiecznik termiczny : Nastawa 140oC

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia szklana / spód) ~90oC / ~40oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronności : II

Stopień ochrony : IP44

Podłączenie : Przewód 2x1,5mm2 o długości 1m

Min. wysokość zawieszenia : 2,5m

Waga : 7,0kg (CS-G 300)
14,0kg (CS-G 600)

10,2kg (CS-G 300)
19,0kg (CS-G 600)

Wymiary : 600mm x 600mm x 50*mm (CS-G 300)
1200mm x 600mm x 50*mm (CS-G 600)

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC
* - panel promiennika 20mm + grubość profilu montażowego

Wymiary (widok od strony tafli szklanej) i sposób montażu:

CS-G 300 CS-G 600

Promiennik niskotemperaturowy, szklany CS-G
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Promiennik niskotemperaturowy ECOSUN 700 IN

Zalety
 Wysoki stopień ochrony IP65.

 Moc 700W

 Napięcie zasilania 230V AC

 Prosty montaż.

Opis:
Promiennik niskotemperaturowy typu ECOSUN 700 IN jest
urządzeniem przewidzianym do stosowania w aplikacjach
przemysłowych, rolniczych itp. wymagających wysokiego stopnia
ochrony ze względu na występujące trudne warunki środowiskowe.
Promiennik montowany jest w pozycji poziomej:
-bezpośrednio na suficie za pomocą dodatkowej ramki (na
powierzchniach niepalnych A1, A2, B),

-poprzez zawieszenie za pomocą dodatkowych linek lub łańcuchów
(powierzchnie klasy C – dystans co najmniej 5 cm).

Obudowa  promiennika wykonana jest z ocynkowanej stali
z czołową powierzchnią grzejną pokrytą obustronnie specjalnymi
powłokami. Wewnętrzna powłoka Thermoquartz zapewnia
maksymalne pochłanianie ciepła emitowanego przez element
grzejny. Zewnętrzna powłoka Thermocrystal znakomicie wzmacnia
skuteczność emisji promieniowania cieplnego. Element grzejny
w postaci odcinka izolowanego drutu oporowego o odporności
temperaturowej do 180oC oddzielony jest od czołowej powierzchni
grzejnej, dielektryczną płytą izolującą. Wewnętrzna warstwa izolacji
cieplnej z wełny bazaltowej chroni przed stratami ciepła przez tylną
powierzchnię obudowy, co dodatkowo zwiększa skuteczność
promieniowania cieplnego. Końcowe wykończenie powierzchni
promiennika stanowi nieszkodliwa dla zdrowia farba dyspersyjna
w kolorze ciemnobrązowym gwarantująca trwałość koloru przy
oddziaływaniu wysokiej wartości temperatury.
Promiennik wyposażony jest w 3-żyłowy, silikonowy przewód
przyłączeniowy o długości 1m.

TABELA DOBORU
Nazwa Kod do zamówienia

Promiennik niskotemperaturowy IP65 ECOSUN 700 IN

Ramka montażowa do sufitu RAMKA IN
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Dane techniczne ECOSUN 700 IN

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 700W

Pobór prądu : 3,1A

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~110oC / ~50oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP65

Podłączenie : Przewód silikonowy długości 1m; 3x0,75mm2

Min. wysokość zawieszenia : 2,7m

Waga : 9,5kg

Wymiary : 1192mm x 592mm x 30mm

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC

Wymiary [mm] i przykłady montażu :

Promiennik niskotemperaturowy ECOSUN 700 IN
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Promiennik niskotemperaturowy ECOSUN-700 IN-2

Zalety
 Możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

 Wysoki stopień ochrony IP65.

 Moc 700W

 Napięcie zasilania 230V AC

 Prosty montaż.

Opis:
Promiennik niskotemperaturowy typu ECOSUN-700 IN-2 jest
urządzeniem przewidzianym do stosowania w aplikacjach
przemysłowych, w strefie 1 lub 2 zagrożonej wybuchem gazów
i par. Spełnia on wymagania temperaturowe dla klasy T3. Wysoki
stopień ochrony umożliwia eksploatowanie urządzenia w trudnych
warunkach środowiskowych.
Promiennik montowany jest w pozycji poziomej:
-bezpośrednio na suficie za pomocą dodatkowej ramki (na
powierzchniach niepalnych A1, A2, B),

-poprzez zawieszenie za pomocą dodatkowych linek lub łańcuchów
(powierzchnie klasy C – dystans co najmniej 5 cm).

Obudowa  promiennika wykonana jest z ocynkowanej stali
z czołową powierzchnią grzejną pokrytą obustronnie specjalnymi
powłokami. Wewnętrzna powłoka Thermoquartz zapewnia
maksymalne pochłanianie ciepła emitowanego przez element
grzejny. Zewnętrzna powłoka Thermocrystal znakomicie wzmacnia
skuteczność emisji promieniowania cieplnego. Element grzejny
w postaci odcinka izolowanego drutu oporowego o odporności
temperaturowej do 180oC oddzielony jest od czołowej powierzchni
grzejnej, dielektryczną płytą izolującą.. Wewnętrzna warstwa izolacji
cieplnej z wełny bazaltowej chroni przed stratami ciepła przez tylną
powierzchnię obudowy, co dodatkowo zwiększa skuteczność
promieniowania cieplnego. Końcowe wykończenie powierzchni
promiennika stanowi nieszkodliwa dla zdrowia farba dyspersyjna
w kolorze ciemnobrązowym gwarantująca trwałość koloru przy
oddziaływaniu wysokiej wartości temperatury.
Promiennik wyposażony jest w 3-żyłowy, silikonowy przewód
przyłączeniowy o długości 1m.

TABELA DOBORU
Nazwa Kod do zamówienia

Promiennik niskotemperaturowy do stref zagrożonych wybuchem ECOSUN-700 IN-2

Ramka montażowa do sufitu RAMKA IN-2
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Dane techniczne ECOSUN-700 IN-2

Napięcie zasilania : 230V AC

Moc : 700W

Pobór prądu : 3,1A

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~110oC / ~50oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: 110o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP65

Podłączenie : Przewód silikonowy długości 1m; 3x1,0mm2

Min. wysokość zawieszenia : 2,7m

Waga : 9,5kg

Wymiary : 1192mm x 592mm x 30mm

Dane dla zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem

Certyfikat badania typu FTZU 02 ATEX 0060X

Grupa, kategoria, typ ochrony i klasa
temperaturowa : II 2G Ex e II T3 Gb

Zgodność z Dyrektywami : 94/9/WE
wg EN 60079-0:2009 i EN 60079-7:2007

Wymiary [mm] i przykłady montażu :

Promiennik niskotemperaturowy ECOSUN-700 IN-2
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Promiennik wysokotemperaturowy CS-S+

Zalety
 Możliwość montażu na suficie i ścianie.

 Moc od 900 do 3600W.

 Emisja promieniowania cieplnego bliska emisji dla ciała
doskonale czarnego

 Brak efektu świecenia w ciemnych pomieszczeniach.

 Emisja promieniowania w zakresie kąta 180o.

Opis:
Promienniki wysokotemperaturowe CS-S+ przewidziane są do
stosowania jako elementy grzejne w budynkach przemysłowych,
pomieszczeniach magazynowych i rolniczych oraz innych
budynkach o wysokość pomieszczeń od 3,5m do 10m.
Montaż promiennika odbywa się za pomocą dostarczanych
w komplecie wsporników (sufit), dodatkowych łańcuchów/linek
(sufit) lub zamawianego oddzielnie zestawu uchwytów
umożliwiających ustawianie promiennika pod odpowiednim kątem
(montaż na suficie lub ścianie).
Moduł grzejny wykonany jest z płyty aluminiowej pokrytej,
w procesie elektrochemicznym, cienką warstwą krzemową. Dzięki
temu osiągnięto wyjątkową zdolność emisyjną elementu grzejnego
bliską emisji tzw. ciała doskonale czarnego. Elementy grzejne
izolowane są od góry warstwą wełny mineralnej i zamknięte
w metalowej obudowie. Obudowa promiennika zabezpieczona jest,
poprzez malowanie proszkowe białą farbą o wysokiej trwałości.
Dostępne są promienniki o mocach od 900W do 3600W,
wyposażone w 1 , 2 lub 3 moduły grzejne. Podłączenie napięcia
zasilającego odbywa się za pomocą listwy zaciskowej z zaciskami
dwustronnymi zlokalizowanej w wydzielonej komorze obudowy. Dla
obszarów, w których istnieje możliwość mechanicznego
uszkodzenia modułów grzejnych (np. hale sportowe) zalecane jest
zamontowanie od strony czołowej promiennika kratki osłonowej.
Zapobiega ona bezpośredniemu kontaktowi obiektu z gorącą
powierzchnią modułu grzejnego.

TABELA DOBORU

Nazwa Moc [W] Kod do
zamówienia Uchwyty kątowe Kratka

Promiennik wysokotemperaturowy
ze wspornikami

900 CS-S+ 09

CS-UCHWYT S+

CS-KRATKA S+09/12
1200 CS-S+ 12

1800 CS-S+ 18
CS-KRATKA S+18/24

2400 CS-S+ 24

3000 CS-S+ 30
CS-KRATKA S+30/36

3600 CS-S+ 36
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Dane techniczne CS-S+ 09 CS-S+ 12 CS-S+ 18 CS-S+ 24 CS-S+ 30 CS-S+ 36

Napięcie zasilania : 230V AC 230V AC lub 2x400V+N 230V AC lub 3x400V+N

Moc : 900W 1200W 1800W 2400W 3000W 3600W

Pobór prądu : 3,9A 5,2A 7,8A 10,4A 13,1A 15,7A

Liczba modułów grzejnych : 1 2 3

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~380oC / ~80oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: ~180o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP44

Podłączenie : listwa z zaciskami śrubowymi, dwustronnymi max 6mm2

Wejście do obudowy : dławik Pg13,5 + otwór z zaślepką

Min. wysokość zawieszenia : 3,4m (ogrzewanie strefowe)
5,0m (ogrzewanie kubatury)

Waga : 7,80kg 12,35kg 16,65kg

Wymiary [mm] : 1550 x 150 x 60 1550 x 250 x 60 1550 x 350 x 60

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC

Przykłady montażu :

Promiennik wysokotemperaturowy CS-S+
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Promiennik wysokotemperaturowy CS-S+ Anticor

Zalety
 Podwyższona odporność na korozję dzięki pokryciu obudowy

podwójną powłoką alucynkową

 Możliwość montażu na suficie i ścianie.

 Moc od 900 do 3600W.

 Emisja promieniowania cieplnego bliska emisji dla ciała
doskonale czarnego

 Brak efektu świecenia w ciemnych pomieszczeniach.

 Emisja promieniowania w zakresie kąta 180o.

Opis:
Promienniki wysokotemperaturowe CS-S+ Anticor przewidziane są
do stosowania jako elementy grzejne w obszarach o wysokość
pomieszczeń od 3,5m do 10m, wymagających stosowania urządzeń
o podwyższej trwałości np. pomieszczenia wilgotne,
z występującymi oparami soli lub innych agresywnych substancji.
Montaż promiennika odbywa się za pomocą dostarczanych
w komplecie wsporników (sufit), dodatkowych łańcuchów/linek
(sufit) lub zamawianego oddzielnie zestawu uchwytów
umożliwiających ustawianie promiennika pod odpowiednim kątem
(montaż na suficie lub ścianie).
Moduł grzejny wykonany jest z płyty aluminiowej pokrytej,
w procesie elektrochemicznym, cienką warstwą krzemową. Dzięki
temu osiągnięto wyjątkową zdolność emisyjną elementu grzejnego
bliską emisji tzw. ciała doskonale czarnego. Elementy grzejne
izolowane są od góry warstwą wełny mineralnej i zamknięte
w metalowej obudowie. Obudowa promiennika zabezpieczona jest
antykorozyjnie poprzez nalożenie podwójnej warstwy stopu
alucynku.
Dostępne są promienniki o mocach od 900W do 3600W,
wyposażone w 1 , 2 lub 3 moduły grzejne. Podłączenie napięcia
zasilającego odbywa się za pomocą listwy zaciskowej z zaciskami
dwustronnymi zlokalizowanej w wydzielonej komorze obudowy.

TABELA DOBORU

Nazwa Moc [W] Kod do
zamówienia Uchwyty kątowe

Promiennik wysokotemperaturowy
z powłoką Anticor i wspornikami

900 CS-S+ 09 Anticor

CS-UCHWYT S+ Anticor

1200 CS-S+ 12 Anticor

1800 CS-S+ 18 Anticor

2400 CS-S+ 24 Anticor

3000 CS-S+ 30 Anticor

3600 CS-S+ 36 Anticor
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Dane techniczne CS-S+ 09
Anticor

CS-S+ 12
Anticor

CS-S+ 18
Anticor

CS-S+ 24
Anticor

CS-S+ 30
Anticor

CS-S+ 36
Anticor

Napięcie zasilania : 230V AC 230V AC lub 2x400V+N 230V AC lub 3x400V+N

Moc : 900W 1200W 1800W 2400W 3000W 3600W

Pobór prądu : 3,9A 5,2A 7,8A 10,4A 13,1A 15,7A

Liczba modułów grzejnych : 1 2 3

Max. temperatura powierzchni :
(powierzchnia grzejna / spód) ~380oC / ~80oC

Max. temperatura otoczenia : +30oC

Kąt promieniowania cieplnego: ~180o

Klasa ochronności : I

Stopień ochrony : IP44

Podłączenie : listwa z zaciskami śrubowymi, dwustronnymi max. 6mm2

Wejście do obudowy : dławik Pg13,5 + otwór z zaślepką

Min. wysokość zawieszenia : 3,4m (ogrzewanie strefowe)
5,0m (ogrzewanie kubatury)

Waga : 7,80kg 12,35kg 16,65kg

Wymiary [mm] : 1550 x 150 x 60 1550 x 250 x 60 1550 x 350 x 60

Zgodność z Dyrektywami : LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC

Przykłady montażu :

Promiennik wysokotemperaturowy CS-S+ Anticor
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Taśma grzejna, samoreguluj ąca HEAT PROTEKTOR 

Zalety 

� Samoograniczenie mocy grzejnej 
 
� Cięcie w dowolnym miejscu w trakcie montażu 
 
� Podwyższona odporność temperaturowa (do 100oC) 

 
� Łatwość montażu dzięki dużej giętkości  

Opis: 
Przewody firmy LUXBUD z serii HEAT PROTEKTOR są 
samoregulującymi, jednostronnie zasilanymi taśmami grzejnymi  
o podwyższonej odporności temperaturowej (włączony do 80oC; 
wyłączony do 100oC).  Specjalny, usieciowany polimerowy rdzeń 
przewodzący jest połączony z żyłami zasilającymi o przekroju  
1,23 mm² (ocynowana linka miedziana). Rdzeń grzejny zmniejsza 
lub zwiększa swoją moc grzejną odpowiednio do zmian temperatury 
w jego otoczeniu. Na warstwie materiału grzejnego jest wytłoczona 
izolacja zewnętrzna pokryta warstwą aluminiową tworzącą ekran 
ochronny na całej długości przewodu.  
Poliolefinowy płaszcz zewnętrzny chroni przewód grzejny przed 
wpływami otoczenia.  
 
 

Budowa: 
1 - żyły zasilające, miedziane, ocynowane 1,23 mm2 

2 - samoograniczający się element grzejny  

3 - wewnętrzna warstwa izolacji  

4 - wiązka żył ochronnych z ocynowanej miedzi 

5 - ekran z folii aluminiowej 

6 - poliolefinowa powłoka ochronna 

Zasada działania:  
Równoległe żyły zasilające dostarczają napięcie na całej długości 
przewodu grzejnego. Przewodzący  rdzeń grzejny tworzy 
nieskończoną liczbę równoległych, przewodzących ścieżek co 
pozwala ciąć przewód na dowolną długość w trakcie montażu bez 
niebezpieczeństwa pojawienia się zimnych stref.  Charakterystyka 
samoregulacji przewodu grzejnego wynika z  wewnętrznych  
właściwości materiału tworzącego przewodzący rdzeń.  Przy 
wzroście temperatury rdzenia liczba przewodzących ścieżek  
w materiale ulega zmniejszeniu co automatycznie zmniejsza moc 
grzejną. Przy obniżeniu wartości  temperatury liczba ścieżek 
przewodzących wzrasta powodując wzrost mocy grzejnej. Zjawisko 
to występuje na całej długości przewodu, dzięki czemu następuje 
dopasowanie mocy grzejnej do różnych warunków panujących na 
ogrzewanym urządzeniu.  
Efekt samoregulacji  pozwala na krzyżowanie, stykanie się 
przewodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja 
mocy grzejnej pozwala na efektywne wykorzystywanie energii, gdyż 
ciepło wytwarzane jest tylko w miejscu gdzie jest potrzebne, oraz 
ogranicza max temperaturę powłoki przewodu.  
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Ch-ka mocy grzejnej - rurociąg metalowy
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Dane techniczne HEAT PROTEKTOR 55 HEAT PROTEKTOR 65 

Napięcie znamionowe : 230 V AC 

Moc grzejna przy +5oC na rurze :  22,0 W/m 29,0 W/m 

Moc grzejna przy +55oC na rurze :  9,0 W/m 16,0 W/m 

Moc grzejna przy +65oC na rurze :  6,0 W/m 13,0 W/m 

Max. temperatura pracy : 
(przewód  pod napięciem ) +80oC 

Max. temperatura wytrzymywana : 
(napięcie wyłączone) +100oC 

Max. długość obwodu dla : 
C16A ; włączenie przy +50oC : 

C16A ; włączenie przy +20oC : 

C16A ; włączenie przy +0oC : 

C16A ; włączenie przy - 20oC : 

 
  155 m 

  120 m 

  105 m 

    95 m 

 
  110 m 

    75 m 

    60 m 

    50 m 

Powłoka zewnętrzna: Termoplastyczna poliolefina 

Odporność na promieniowanie UV: NIE 

Min. promień gięcia : 20 mm 

Min. temp. montażu : -20oC 

Wymiary :  12,9 x 5,0 mm 

 
 
 

Taśma grzejna, samoregulująca HEAT PROTEKTOR 
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Sygnalizator wycieku i kondensacji NVP

Zalety
 Prosta i niezawodna konstrukcja

 Niskie koszty instalacji i eksploatacji

 Wysoka czułość układu (wystarczy kilka kropli wody)

 Wbudowany przekaźnik alarmowy

 Sygnalizacja LED + sygnał dźwiękowy dla wersji NVP-16

 Zasilanie 230V lub 24V.

Opis
Sygnalizator typu NVP jest urządzeniem elektronicznym służącym
do sygnalizacji wycieku wody lub jej kondensacji na rurach i tym
samych ochrony wyposażenia lub pomieszczeń przed skutkami
zalania. Sygnalizator współpracuje z uniwersalnym czujnikiem
taśmowym, bawełnianym typu NVPF (szerokość 20mm)
wykorzystywanym głównie do monitorowania większych powierzchni
(np. podłogi) lub czujnikiem punktowym typu NVPF-16 (element
pomiarowy oparty o taśmę NVPF) montowanym bezpośrednio na
rurociągu.
Sygnalizator NVP mierzy przewodność elektryczną w obwodzie
podłączonego czujnika. W stanie normalnej pracy (włączone
napięcie zasilające, brak stanu alarmu) zestyk przekaźnika znajduje
się w położeniu 6-7, czerwona dioda LED nie świeci się lub świeci
słabo, zielona dioda LED świeci się sygnalizując obecność napięcia.
Jeżeli przewodność czujnika w wyniku zawilgocenia będzie większa
niż wartość ustawiona pokrętłem na panelu czołowym sygnalizatora
system przejdzie w stan alarmu tj.:
- przekaźnik przełączy zestyk wyjściowy (zwarte styki 5-7)
- zaświeci się czerwona dioda LED na panelu czołowym
- dla wersji NVP-16 aktywowany zostanie sygnał akustyczny
Sygnalizator przejdzie w stan alarmu również w wyniku zwarcia lub
przerwy w obwodzie czujnika. Zestyk przekaźnika może również
sygnalizować brak napięcia zasilającego (styki 5-7 zwarte w stanie
beznapięciowym). Aby uniknąć zbędnych alarmów dla suchego
czujnika (możliwość identyfikacji jako przerwa w obwodzie) obwód
pomiarowy zwierany jest na końcu rezystorem o wartości ~680kΩ
(dostarczany z sygnalizatorem, zabudowany na stałe w obudowie
czujnika NVPF-16). Jako przewody przyłączeniowe stosować
standardowe przewody 2-żylowe o przekroju żył min 0,75mm2 i max.
długości do 50m. Podłączenie przewodów i rezystora wykonywać za
pomocą standardowych kostek przyłączeniowych.

TABELA DOBORU

Nazwa Kod do zamówienia

Sygnalizator wycieku na szynę DIN; zasilanie 230V AC; przekaźnik 10A NVP-15

Sygnalizator wycieku na szynę DIN; zasilanie 230V AC; przekaźnik 10A; sygnał dźwiękowy NVP-16

Sygnalizator wycieku na szynę DIN; zasilanie 24V AC; przekaźnik 10A NVP-35

Uniwersalny czujnik taśmowy, bawełniany; sprzedaż na metry NVPF

Czujnik punktowy na rurę NVPF-16

Klej PL400 do mocowania czujnika taśmowego; tuba 0,3l/~25m czujnika NVPFL
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Dane techniczne NVP-15 NVP-16 NVP-35

Napięcie zasilania : 230V +/-10%, 50..60Hz
(zaciski 1, 2)

24V; +/-10%, 50..60Hz
(zaciski 1, 2)

Pobór mocy : 3VA

Wyjście przekaźnikowe :
Zestyk bezpotencjałowy,
przełączny 230V AC/10A

(zaciski 5,6,7)

Zestyk bezpotencjałowy,
przełączny 24V AC/10A

(zaciski 5,6,7)

Wejścia pomiarowe : Zaciski 8-9; napięcie pomiarowe max. 8V

Sygnalizacja LED Zasilanie – dioda koloru zielonego
Alarm – dioda koloru czerwonego

Sygnalizacja akustyczna : brak Sygnał ~55dB brak

Czułość układu : od 2 do 20 µS (od 500kΩ do 50kΩ)

Temperatura pracy : od -20oC do +50oC

Przekrój zacisków : 2,5 mm2

Wymiary : 52,5mm x 58mm x 86mm

Waga : ~190g

Stopień ochrony : IP20

Zgodność z Dyrektywami : EMC 2004/108/WE wg EN 61000-6-2, EN-50081-1
LVD 2006/95/WE wg EN 60730-1

Wymiary, schemat podłączeń i zasada działania :

Sygnalizator wycieku i kondensacji NVP
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