
TOPENÍ
REGULACE
OCHRANA

vytápěcí technika 2016/17

399,-

Teplovzdušný ventilátor
1000W / 2000W s držákem

• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí

kód:

5000415

Teplovzdušný ventilátor
1000W / 2000W s oscilací

Teplovzdušný ventilátor
1000W / 2000W

599,-

Halogenové topení
400W / 800W

• Přepínatelný výkon (400W / 800W)
•  v případě převrhnutí
• Kovové tělo

Automatické vypnutí

kód:

5001865

599,-599,-

• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí

kód:

5001874

• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí

kód, oranzový:

5002361

FK1 FK1/O FK17/G

FK15

možnost oscilace 90°

kód, sedý:

5002360

FK17/O

Přenosný ohřívač s ventilátorem,
1000W / 2000W, krytí IPX4

1899,-

• Funkce: studený, teplý a horký vzduch
• Regulace teploty: termostat

2• Pro místnosti do 30 m
• Automatické vypnutí při přehřátí

kód:

5002394

FK31

IPX4

Přenosný ohřívač PTC
s ventilátorem 1000W / 2000W

1069,-

• Funkce: teplý a horký vzduch
Regulace teploty: termostat

Automatické vypnutí při přehřátí

• 
2• Pro místnosti do 30 m

• 

kód:

5002393

FK30

Keramické topení 1000W/2000W

LCD displej a dálkové ovládání

Keramické topení
750W / 1500W s držákem

899,- 2039,-

• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí

kód:

5001864

• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Zabudovaný mechanický termostat
• Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí

kód:

5001862

FK14L

FK11
možnost oscilace 90°

možnost oscilace 90°

dálkové ovládání

časovač



459,-

Přímotopný konvektor 400W
s ochranou proti zamrznutí

• Funkce: vytápění / rozmrazování
• Termostat s plynulou regulací 5 - 30 °C
• Automatické vypnutí při přehřátí
• Rozměry: 27 x 25 x 11 cm

kód:

5000418-01

799,-
kód:

5000417

FKM400

FK3

Přímotopné konvektory 750W - 2000W
230V

Přímotopný konvektor
1000W / 2000W, IPX4

2299,-

1459,-
kód:

5002362

• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí
• IPX4 ochrana před stříkající vodou
• Rozměry: 78 x 51 x 25 cm

kód:

5002359

FK19TURBO

FK13/2000 IPX4

879,-

Infrazářič
500 W / 1000 W /  1500 W

• Přepínatelný výkon (500W / 1000W / 1500W)

• Kovové tělo
• Rozměry: 54 x 13 x 6 cm

• Nástěnný držák s možností vyklopení

kód:

1671009

QH-1800C+

679,-

Infrazářič 600W / 1200W
krytí IPX4

• 

• IPX4 ochrana před stříkající vodou
• Rozměry: 54 x 13 x 6 cm

Přepínatelný výkon (600W / 1200W)
• Nástěnný držák s možností vyklopení

kód:

5002363

FK24 IPX4

INFOBOX

Infrazářiče + halogeny
Princip: zdrojem tepla je infračervené záření, 
které emituje tepelné záření s vlnovou délkou 
blízkou hodnotě vlnové délky slunečního 
záření, ale bez škodlivého UV záření.

Díky této skutečnosti projde tepelné záření 
vzduchem téměř beze ztrát, vzduch neohřívá, 
ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou 
ohřívány přímo, cíleně a ihned beze ztrát nebo 
nutnosti předehřevu.

Infrazářič se hodí zejména při vytápění 
rozlehlých, špatně izolovaných nebo 
nepravidelně využívaných objektů.

Okamžitý ohřev osob a objektů, 
neohřívá vzduch

Rychlé vychladnutí

Konvektory
Vzduch, který je v topidle ohříván stoupá 
vzhůru a tím je nasáván chladnější vzduch 
spodními otvory v topidle. 

Dochází tak k přirozené cirkulaci vzduchu, 
která může být i podle modelu topidla 
urychlena ventilátorem.

Zdrojem tepla je pak obvykle topné těleso, 
přes které vzduch prochází.

Vyhřátí celých prostor, přirozená 
cirkulace

Pomalejší

CH2000F 

1019,-
kód:

1671004

Vlastnosti a funkce: • 2x spínač s kontrolkou • Termostat s plynulou regulací • Pojistka proti přehřátí • Další parametry viz. tabulka níže

* Konvektor kompaktních rozměrů s nízkým 
příkonem vhodný pro vytápění malých prostor, ale      
i jednoduše nastavitelný na nezámrznou teplotu 5°. 
Ideální pro zazimování WC a koupelen na chatách, 
chalupách, zahradních domcích a stavebních 
buňkách.

*

Kód Typ Výkon Možnost zavěšení Ventilátor Časovač Rozměry

5000417 FK3 750 / 1250 / 2000W ano ne ne 57 x 40 x 11 cm

1671004 CH2000F 750 / 1250 / 2000W ne ano ne 69 x 44 x 11 cm

5002362 FK19TURBO 800 / 2000W ano ano ne 68 x 47 x 19 cm



Olejové radiátory  600W - 2500W
230V

• Přepínatelný výkon

• Termostat s plynulou regulací
• Držák kabelu, rukojeť, kolečka

• Automatické vypnutí při přehřátí či převrhnutí

PTC nástěnné topidlo 1000W / 2000W,
LED displej, 230V

• Přepínatelný výkon (1000W / 2000W)
• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí
• Zabudovaný časovač do 8 h
• Všechny funkce na dálkovém ovladači
• Rozměry: 58 x 20 x 13 cm

1649,- kód:

5001859

1 3

FKF2000LCD

LED displej

regulovatelná oscilace

PTC nástěnné topidlo 1000W / 2000W,
LED signalizace, 230V

• Přepínatelný výkon (1000W / 2000W)
• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Automatické vypnutí při přehřátí
• Zabudovaný časovač do 7,5h
• Všechny funkce na dálkovém ovladači
• Rozměry: 45 x 18,5 x 11,5cm

1299,- kód:

5001858

FKF2000LED
LED kontrolky

PTC nástěnné topidlo 1250W / 2500W,
LCD displej, 230V

• Přepínatelný výkon (1250W / 2500W)
• Funkce: studený (ventilátor), teplý, horký vzduch
• Termostat s plynulou regulací
• Automatické vypnutí při přehřátí
• Zabudovaný časovač do 8h
• Všechny funkce na dálkovém ovladači
• Rozměry: 70 x 24 x 14 cm

2419,- kód:

5001860

FKF2500LCD

LCD displej

regulovatelná oscilace

ionizátor

2 4

již od: 1459,-

dálkové ovládání
dálkové ovládání

dálkové ovládání

INFOBOX

Nástěnná topidla
Nástěnná topidla určená pro pevnou montáž na zeď. Dálkový ovladač 
pro komfortní ovládání a nastavení požadovaných funkcí, ideální při 
umístění topidla ve větších výškách či u stropu.

Díky PTC technologii poskytují plynulejší ohřev s nižší spotřebou energie. 
(více v infoboxu za zadní straně)

Funkce studeného vzduchu (ventilátor) pro letní dny
Přepínatelné výkony
Dálkové ovládání
Časovač, pojistka při přehřátí
Oscilace, ionizátor (podle modelu)

Kód Typ Výkon Indikace Funkce Rozměry

5001858 FKF2000 LED 1000 / 2000W LED - 45 x 18,5 x 11,5 cm

5001859 FKF2000 LCD 1000 / 2000W LCD displej termostat, oscilace 58 x 20 x 13 cm

5001860 FKF2500 LCD 1250 / 2500W LCD displej termostat, oscilace, ionizátor 70 x 24 x 14 cm

Kód 5001870 5001871 5001872 5001873

Typ FKOS7 FKOS9 FKOS11 FKOS13

Obrázek 1 2 3 4

Počet článků 7 9 11 13

Výkon 600/900/1500W 600/900/1500W 800/1200/2000W 1000/1500/2500W

Rozměry (mm) 125 (240) x 600 x 380 125 (240) x 600 x 450 mm 125 (240) x 600 x 520 125 (240) x 600 x 590 mm

Cena 1459,- 1649,- 1789,- 2039,-



169,- kód:

4737503

59,-
kód:

5000420

kód:

5000419

kód:

5001869

 

pro FK22, FK2

 

pro FK6/K

 pro FK16

59,-
59,-

Pokojový termostat s týdenním programem

• Regulace vytápění nebo chlazení
• Automatické nebo ruční řízení
• Definovatelný denní program teplot
• Snadné nastavení teplot 5 - 30 °C
• Spínací bezpotenciálový kontakt max. 250V / 6A
• Napájení: 2x AA baterie

599,- kód:

4000751

EURO-101

Termostatická hlavice FK3030C
se třemi redukcemi

• Přímá náhrada za pasivní mechanickou termohlavici
• Definovatelný denní program teplot
• Snadné nastavení teplot 5 - 29,5 °C
• 
• 
• Napájení: 2x AA baterie

Týdenní zkouška ventilů (proti usazeninám)

Rozpoznání otevřeného okna

349,- kód:

4730639

FK3030C
vhodné pro vetšinu ventilu radiátoru
(M30 x 1,5) + 3x redukce Danfos

° °

2x AA
baterie

2x AA
baterie

Uvedené ceny jsou doporučené MOC vč. DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.

Pokojový termostat EURO-309
dotykový

• Počet teplotních změn: 6x Po - Pá, 6x So, 6x Ne

• Teplotní rozsah: 5 - 45 °C
• Hystereze: nastavitelná ±9°C

• Přepínací bezpotenciálový kontakt: max. 5 A

789,- kód:

4737873

Pokojový bezdrátový termostat EURO-305

• Počet teplotních změn: 6x Po - Pá, 6x So, 6x Ne

• Teplotní rozsah: 5 - 45 °C
• Hystereze: nastavitelná ±9°C
• Dosah radiového spojení: 25 m
• Napájení přijímače: 230 V AC

• Přijímač: přepínací bezpotenciálový kontakt, max. 5 A2x AA
baterie

2x AA
baterie

1399,- kód:

4737872

Náhradní trubice pro
FK6/K, FK22, FK2, FK16

• Vyhřívací vložka pro FK6/K, 24 cm, 400 W
• Vyhřívací vložka pro FK22, FK2, 42 cm, 600 W
• Vyhřívací vložka pro FK16, 22 cm, 400 W

679,-

Detektor CO, 230V
s výstupním relé

• Zvuková a optická signalizace + test tlačítko
• Elektrochemická detekce
• Úroveň signalizace: 100PPM
• Hlasitost signalizace: 70dB/u vzdálenosti 1m
• Signalizace poruchy přístroje

kód:

5002356

Relé do PS 1Z/16A, 230V,
cívka 48V DC, Finder

Relé vhodné pro elektrokotle, náhrada za relé
čínské výroby, např. typ JQX-115F-Q
• Spínací kontakt: 16A/250V (Faston)
• Cívka: 48V DC (Piny do PS)
• Počet kontaktů: 1Z

CO08

VÁŠ DODAVATEL:

INFOBOX

PTC
Tedy keramika s pozitivním teplotním součinitelem. Topné články PTC jsou 
malé keramické kameny s vlastním charakteristickým teplotním rozsahem, 
v přístroji zvyšují jeho tepelný výkon a zároveň mají nižší spotřebu energie.

Čím nižší je teplota v prostoru, tím více tepla radiátor dodává. Jakmile 
teplota v místnosti stoupne, topné těleso pozvolna omezí svůj výkon a tím 
klesne i spotřeba energie.

Plynulejší ohřev s nižší spotřebou

Olejové radiátory

Umožňují přesné nastavení teploty a rozdělení dne či týdne (všední dny + 
víkend) do časových zón, ve kterých pak udržuje nastavenou teplotu.

Ideální pro rodinné domy, kde je třeba topit v různých místnostech            
v různých časových úsecích - topí se jen tam, kde je opravdu potřeba.

Časové zóny topení, regulace, úspora energie až 30%
Olejem plněné radiátory jsou jedním z nejčastěji dostupných typů 
elektrických radiátorů. Vzduch ohřívají dvěma způsoby - jednak jeho 
vlastním ohřevem a také jeho následným šířením. 

Termostatické hlavice

Díky tomu je dosaženo větší tepelné kapacitou a delší setrvačnosti.           
V nabídce podle modelu vybaveno i přídavným PTC prvkem.

Ideální pro trvalé vytápění


