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NĚMECKÁ
VÝROBA
V NEJVYŠŠÍ
KVALITĚ



TEPLO VŽDY, 
KDYŽ JE ZAPOTŘEBÍ
Thermotec je váš partner pro rychlou a pružnou produkci tepla na jakémkoli
místě, kde je k dispozici elektrická energie. Již 20 let je naše společnost syno-
nymem pro efektivní akumulační topné panely v moderním designu. Vyvíjíme,
vyrábíme a distribuujeme kvalitní topná tělesa, která mohou být připojena na
každou standardní rozvodnou síť (~230 střídavý proud).

AKUMULAČNÍ TOPNÉ PANELY 
Rychlá montáž, spolehlivý provoz
Naše vývojové oddělení neustále pracuje na nových technologiích, které dělají
vytápění elektřinou levnou variantou. Montáž je snadná a rychle vytopí
požadovaný prostor. Proto mohou být naše akumulační topné panely použity
jako jediný zdroj tepla pro váš domov, stejně jako i na doplňkové přitápění dle
potřeby. Naše akumulační topné panely jsou ideální zejména pro zřídka použí-
vané pokoje, jako ku příkladu pro zimní zahradu, koupelnu pro hosty nebo
zahradní přístřešek, kde je lze bezproblémově dodatečně instalovat, nebo
dokonce přenášet.





MODERNÍ PROVEDENÍ NAVRŽENO
VLASTNÍM VÝZKUMNÝM ODDĚLENÍM
Naše radiátory vznikají v moderním výrobním závodě s automatizovaným mon-
tážním zařízením a následně je v in-house zařízení nanesena vysoce kvalitní
prášková barva. Všechny výrobní kroky podléhají neustálé kontrole kvality. Naše
vývojové oddělení, ve spolupráci s vědeckými institucemi, zajišťuje, že technolo-
gie používaná u nás je vždy na nejnovější technické úrovni.

KVALITA SVĚTOVÉ ÚROVNĚ
Vyrábíme německou značkovou kvalitu přímo v našem závodě v Sasku a na
všechny topné panely dáváme dlouholetou záruku. Naše výrobky jsou dodávány
po celém světě.





Pro dokonalé pokojové klima

TOPNÉ PANELY AEROFLOW 
SE ŠAMOTOVÝM AKUMULAČNÍM JÁDREM

Všechny modely s šamotovým paměťovým jádrem a lamely topných panelů
jsou speciálně konstruované pro lepší proudění tepla

s ověřenou technologii AeroFlow•
pro lepší pokojové tepelné klima a méně vířivého prachu ve vzduchu•
s efektivní metodou vytápění díky rychlé fázi nahřívání a delší tepelné •
stabilitě bez dohřívání
s dlouhodobou zárukou•
s nadčasovým designem•





Pro ještě větší pohodlí a flexibilitu

COMFORTLINE FLEXISMART
Multifunkční ovladač

Využijte všechny tři možnosti ovládání regulátoru pomocí jediného ovladače.
FlexiSmart každému uživateli nabídne tu správnou možnost – ruční ovládání
teploty, vytvoření časového plánu přímo na zařízení nebo inteligentní topení
pomocí aplikace.





1. Ruční ovládání
Má stejnou funkci jako klasický
otočný regulátor a umožňuje nas-
tavit požadovanou teplotu v míst-
nosti přímo na radiátoru. Po dosa-
žení cílové teploty zabudovaný regu-
látor automaticky vypne topení.

2. Vytvoření časového plánu
topení na zařízení
Integrovaný programovatelný ter-
mostat umožňuje pohodlné a snad-
né ovládání topení bez nutnosti
montáže.

Pro každý den v týdnu lze nastavit
požadovanou teplotu, snížení tep-
loty v noci nebo ochranu proti za-
mrznutí. Jednotlivě tak lze nastavit
časy aktivace a deaktivace topení
v souladu s každodenním děním
a každý den si užívat jedinečný kom-
fort.

3. Ovládání pomocí aplikace
Zabudovaný termostat lze vybavit
domotickým rozhraním, které lze
připojit k routeru. Ovládat jej tak lze
také ze smartphonu nebo počítače
pomocí bezplatné aplikace.
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TYPY TOPNÝCH PANELŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název Výkon Rozměry kg Místnost do

MINI 650 380x610 17 4-9 m²

COMPACT 1300 680x610 30 10-20 m²

MIDI 1950 980x610 42 15-30 m²

MAXI 2450 1280x610 55 20-40 m²

SLIM TALL 1600 380x1250 34 8-16 m²

SLIM 1200 980x310 24 8-16 m²

SLIM 2000 1580x310 36 12-25 m²

Název Funkce

DHH věšák na utěrky

SF stojan na nožičkách

FU stojan na kolečkách
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