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 ncălzire cu accesorii
Dimension | Artikel-Nr. Preis

€/Stück

Manșetă de încălzire 230 V, 10 
Autoreglabilă. Instalație de încălzire universală, pentru receptoare din 
PUR cu DN 70 sau mai mare. Ideală pentru post-echipare.
Vă recomandăm să utilizați împreuna cu setul de bază antiîngheț (art. nr.
5922).

DN≥70 5931 108,–

Utilizare
pentru receptoare în acoperiș, țevi, jgheaburi și sisteme cu canal plat.

(vezi: Schema de asamblare și calcule la pag. 33)

5932
compatibil cu bitum:

5932.BIT

5935
compatibil cu bitum:

5935.BIT

5936

a. La cerere

a. La cerere

4,–

9,–

1 ,–

5922

5936

59,–

1 ,–

5925 1 ,–

5926 35,–

et andă de încălzire
gata pentru monta  ̀de către client, constând din: 
- mufă trecere cablu rece

 cabluri de ncălzire
 cablu rece
 conector cablu rece/cablu ncălzit
 cutie branșament
 etanșări de capăt

Taxă suplimentară pe metru suplimentar de ca lu de încălzire

Taxă suplimentară pe metru suplimentar de ca lu rece

et ter ostat
constând din: 
1 termostat 
2 mufe trecere cablu rece 
1 cablu rece (1 m)

Vă ru ă  să speci icați lun i ea ca lului rece în o entul co enzii
Taxă suplimentară pe metru suplimentar de cablu rece.

Accesorii pentru siste  de încălzire
pentru extindere și pentru adaptarea la condițiile locale

Protecție pentru uc ii
pentru a preveni deteriorarea cablului de ncălzire

Piesă de suspendare
pentru suspendarea cablului de ncălzire n burlane
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Alimentare 
electrică Intrare

Ieșire1

Ieșire 2

3 m

4 m

1 m 3 m

1 m2 m

 Schema de asamblare a setului cu bandă de încălzire
Exemplu de planificare: sistem de încălzire, schemă

Componente

Exemplu de calcul

Art.
€/Stück

5923 59,–

5923.H 7

5923.K 6

5925.Y 68,–

5925.KH 88,–

Art.
€/Stück

5925.E 68,–

5935 4,– 
€/m

5935.BIT 9,– 
€/m

5936 1 ,– 
€/m

5922 59,–

€

1 5923 Cutie de branșament 59,– 59,–
3 5923.K 6 18

1 5923.H 7 7

2 5925.KH 88,– 176,–
1 6 m 5936 1 ,– 7 ,–
1 4 m 5935.BIT 9,– 116,–
1 4 m 5935 4,– 96,–
1 5925.Y 68,– 68,–
3 5925.E 68,– 04,–
1 5922 59,– 59,–

1.075,

La cerere, vă putem crea schema set de urmărire termică  individuală ca bază pentru o ofertă de preț.
Exemlpu:

Cutie de branșament

Mufă trecere 
cablu de ncălzire

Mufă trecere 
cablu rece

Ramificație n 

Conector cablu rece/
cablu ncălzit

i ol enu ire Preț  a ine i ol enu ire Preț  a ine

Final circuit

Bandă de ncălzire 
(coborâți până la 1m  
în burlanele cu 
scurgerea în pamânt)

Bandă de ncălzire, 
compatibilă cu bitum
(coborâți până la 1m  în 
burlanele cu scurgerea 
în pamânt)

Cablu rece

Set de bază termostat
(se montează pe 
partea de nord a 
clădirii)

r. crt. un i e Cod produs enu ire Preț Unitar
/buc sau m

Preț total

Mufă trecere cablu rece

Mufă trecere cablu de ncălzire

Conector cablu rece/cablu ncălzit

Cablu rece

Bandă de ncălzire (compatibilă cu bitum)

Bandă de ncălzire

Ramificație n 

Final circuit

Set de bază termostat

et de încălzire, la cerere, calculat complet 




