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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Ceramiczna posadzka klimatyzowana
Energooszczędna. Komfortowa. Niezawodna.
Powierzchniowe rozprowadzanie ciepła w całym pomieszczeniu sprawia, że ogrzewanie podłogowe jest idealnym medium dla ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania.
Jednakże w praktyce trudno jest zharmonizować wymagania z zakresu konstrukcji budowlanej,
fizyki budowli i techniki grzewczej stawiane ogrzewaniu podłogowemu. Wytyczne zawarte w
zbiorach zasad/norm, na przykład dotyczące grubości jastrychu, szczelin dylatacyjnych, wkładek
zbrojeniowych lub wilgotości dojrzałego jastrychu często okazywały się w praktyce niewystarczające. W tradycyjnych ogrzewaniach podłogowych z jastrychami pokrytymi wykładzinami z płytek
ceramicznych dochodzi często do powstawania wybrzuszeń i rys. Wynika to między innymi z tego,
że z powodu różnych współczynników rozrzerzalności cieplnej jastrych i płytki odpowiednio różnie
rozszerzają się i kurczą przy zmianach termperatur.
Z punktu widzenia techniki grzewczej relatywnie duża masa jastrychu w konwencjonalnych konstrukcjach ma tę wadę, że początkowo dostarczana i magazynowana jest duża ilość energii cieplnej. Odpowiednio długa jest też reakcja konwencjonalnego ogrzewania podłogowego na zmiany
temperatur. Kompletny system Schlüter®-BEKOTEC-THERM rozwiązuje wspomniane wcześniej
problemy w sposób całościowy i jest chroniony międzynarodowym patentem.
Nazwa „BEKOTEC” oznacza przy tym „Belags-Konstruktions-Technik” /technika konstrukcji
posadzkowych, natomiast „THERM” dotyczy komponentów grzewczych. System opiera się na
cienkowarstwowym jastrychu, który nakładany jest na płyty z wypukłoścami BEKOTEC i poprzez
siatkę wypukłości niweluje naprężenia. Stosując Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Niemieckie Towarzystwo Budownictwa Ekologicznego (DGNB) przyznało nowemu centrum szkoleniowemu Schlüter – WorkBox w Iserlohn, platynowy certyfikat za kompleksową ekologię.

lub Schlüter®-DITRA-HEAT można zaraz po osiągnięciu momentu, w którym można zacząć chodzić po jastrychu, przystąpić do układania płytek ceramicznych lub z płyt z kamienia naturalnego.
Niewielka masa jastrychu i płytko pod powierzchnią ułożone rury grzewcze umożliwiają szybkie
podgrzewanie i chłodzenie podłogi. Połączone ze sobą kanały powietrzne maty oddzielającej
pod płytkami zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła. Tym samym Schlüter®-BEKOTECTHERM jest szybko reagującą „ceramiczną posadzką klimatyzowaną” pozwalającą na energooszczędne stosowanie bardzo niskich temperatur zasilania. Oczywiście na jastrychu BEKOTEC
można układać także inne materiały posadzkowe. Schlüter®-BEKOTEC-THERM od lat sprawdza
się w kraju i zagranicą wszędzie tam, gdzie wymagane są szybkie postępy w budowie i ekologiczne ogrzewanie. Certyfikacja LEED naszego budynku administracyjnego w Montrealu oraz
odznaczenie przez DGNB centrum szkoleniowego w Iserlohn platynowym medalem za ekologię /
zrównoważony rozwój stanowi obiektywne potwierdzenie ekologiczności naszego systemu.
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Wyróżnione złotym medalem programu LEED („Leadership in Energy and Environmental Design”): Budynek
administracyjny w Montrealu, na zdjęciu z lewej strony,
wyposażony w ceramiczną posadzkę klimatyzowaną
Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Nasz serwis
•
•
•
•

Doradztwo techniczne
Zapotrzebowanie materiałów
Serwis obliczeniowy
Formularze kosztorysowe

Doradztwo techniczne
W przypadku pytań dotyczących konstrukcji oraz techniki grzewczej i regulacyjnej nasi wykwalifikowani pracownicy działu zastosowań praktycznych udzielą Państwu porad. Opracują oni
dla Państwa obejmujące szeroki zakres robót budowlanych koncepcje i propozycje rozwiązań.

 bliczenie zapotrzebowania na ciepło
O
Aby zapewnić odpowiednią do zapotrzebowania transmisję ciepła klimatyzowanej podłogi
ceramicznej BEKOTEC-THERM możemy na podstawie odpowiednich rysunków i danych
obliczyć za pomocą naszych programów zapotrzebowanie na ciepło całego budynku i
poszczególnych pomieszczeń.

 ozpracowanie systemu grzewczego
R
Na podstawie rysunków, danych dotyczących wielkości pomieszczeń oraz przyporządkowanemu im zapotrzebowaniu na ciepło możemy przystąpić do rozpracowania systemu grzewczego. Zawiera się w tym określenie koniecznych obiegów grzewczych i odpowiednich do
mocy odstępów do układania. Przynależne zestawienie materiałów zawiera przy tym wszystkie
konieczne elementy. Opracowanie możemy oddać do dyspozycji w postaci tabelarycznej lub
też jako rysunki CAD z wrysowanymi obiegami.

Formularze kosztorysowe
Opracowane przez nas formularze kosztorysowe można znaleźć jako pliki do ściągnięcia na
stronie internetowej www.bekotec-therm.de. Odpowiednio do technicznego rozplanowania
Schlüter®-BEKOTEC-THERM możemy oddać do Państwa dyspozycji odpowiednie formularze
kosztorysowe.

 orady na miejscu
P
W razie konieczności indywidualnej konsultacji na miejscu nasi doradcy po uzgodnieniu terminu
są także do Państwa dyspozycji.

Wskazówka: koszty obliczeń zapotrzebowania na ciepło i doboru systemu ogrzewania w przypadku zlecenia podlegają neutralizacji.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM Klimatyzowana podłoga ceramiczna
Budowa systemu
Zdjęcie pokazuje budowę ceramicznej podłogi klimatyzowanej Schlüter®-BEKOTEC-THERM
wraz z przynależnymi elementami. Cyfry na zdjęciu wskazują odpowiednie produkty konstrukcji
systemu. Poza tym oferujemy do dyspozycji Państwa nasze prospekty techniczne zawierające
szczegółowe informacje.
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Spis treści
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Rura grzewcza
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV
Rozdzielacz obiegów grzewczych ze stali nierdzewnej z zestawem przyłączeniowym.
aa Zasilanie
bb Powrót
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS
Skrzynka rozdzielcza
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-E
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia
aa Czujnik pomieszczenia
bb Siłownik
cc Moduł bazowy „Control” z modułem przyłączeniowym
dd Regulator czasowy (opcjonalnie)

Schlüter®-DILEX-EK lub -RF
Nie wymagające konserwacji profile
brzegowe i dylatacyjne
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Schlüter®-RONDEC, Schlüter®-JOLLY lub
Schlüter®-QUADEC
Dekoracyjne zakończenia ściany i cokołów

Elementy systemowe które nie wchodzą
w zakres dostawy Schlüter-Systems.

≥8

8

23

aa Schlüter®-DITRA 25
Oddzielenie zespolone, uszczelnienie zespolone,
wyrównanie ciśnienia pary wodnej, rozkład ciepła lub
bb Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
Oddzielenie zespolone, rozkład ciepła, wyrównanie
ciśnienia pary wodnej lub
cc Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Oddzielenie zespolone, uszczelnienie zespolone z
elektryczną regulacją temperatury

44

7

20

Elementy systemowe
do układania płytek i kamienia naturalnego (patrz
osobny cennik)
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Schlüter®-BEKOTEC-BRS
Pasek brzegowy do jastrychu
Do jastrychowej płyty z wypukłościami EN 23 F i
EN 18 FTS stosuje się pasek brzegowy BRS 808 KSF.
Do EN 12 FK używać pasmo brzegowe BRS 505 KSF.
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≥ 52 mm

Schlüter®-BEKOTEC-EN
Jastrychowa płyta z wypukłościami do montażu
rur grzewczych Schlüter®
Wskazówka: Uwzględnić dodatkową termoizolację
i uszczelnienie elementów budowlanych zgodnie z
obowiązującymi normami.

≥8

1

Strona

Budowa Schlüter®-BEKOTEC-EN/P wzgl.
-EN/PF z rurą grzewczą 16 x 2 mm

≥ 31 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Elementy systemu ogrzewania powierzchniowego

Budowa Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F z
rurą grzewczą 14 x 2 mm

10 Jastrych

Jastrych cementowy lub anhydrytowy

11 Zaprawa cienkowarstwowa
12 Posadzki ceramiczne, z kamienia naturalnego

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
przykleja się bezpośrednio na nośne, przenoszące
obciążenia podłoża.

Konstrukcja Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
z rurą grzewczą 12 x 1,5 mm

≥ 20 mm

≥8

12 5

≥ 31 mm

5
23

 ystemy do remontów/renowacji
S
Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
ze zintegrowaną izolacją akustyczną układany
jest pływająco, ale bezpośrednio na odpowiednio
nośnym, przenoszącym obciążenia podłożu.

5 18 ≥ 8

Pozostałe posadzki, np. wykładzina podłogowa,
laminat lub parkiet itp. możliwe są z uwzględnieniem odpowiednich zasad wykonania.

Konstrukcja z Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
z rurą grzewczą10 x 1,3 mm
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Systemy uniwersalne

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-BEKOTEC-EN F

Schlüter®-BEKOTEC-THERM jest niezawodną konstrukcją posadzki o niewielkiej grubości
konstrukcji. W połączeniu z należącą do systemu techniką grzewczą i regulacyjną powstaje
energooszczędny i szybko reagujący system ogrzewania podłogowego o szczególnie niskiej
temperaturze zasilania. System ten bazuje na płycie jastrychowej z wypukłościami, Schlüter®BEKOTEC-EN, która ułożona jest bezpośrednio na podłożu nośnym albo na innej dostępnej
w handlu warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej.
Wypukłości rozłożone zostały w ten sposób, że przy wykonaniu jastrychu z ogrzewaniem
podłogowym można osadzić pomiędzy nimi rury grzewcze Schlüter® w rozstawie co 75 mm.
Warstwa jastrychu CT-C25-F4 (ZE 20) lub CA-C25-F4 (AE 20) (wytrzymałość na rozciąganie
przy zginaniu maks. F5) przykrywa wypukłości i rury grzewcze na grubość tylko 8–25 mm.
Z tego wynika pomiędzy wypukłościami warstwa jastrychu o grubości co najmniej 32 mm.
Występujące podczas procesu wiązania jastrychu rysy skurczowe przebiegają modularnie w
siatce wypukłości, tak, że nie dochodzi do powstawania naprężeń powodujących odkształcenia skurczowe. Z tego względu można zrezygnować z wykonania spoin dylatacyjnych w
jastrychu. Przylegające do powierzchni pionowe elementy budowlane należy oddzielić paskiem
brzegowym, należy też przejmować szczeliny dylatacyjne.
Po upływie czasu, po którym można chodzić po jastrychu cementowym, naklejać można matę
oddzielającą Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4. Bezpośrednio na niej
układa się płytki ceramiczne lub płytki z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej.
Spoiny dylatacyjne w wykładzinie ceramicznej ponad matą rozdzielającą należy wykonać przy
użyciu Schlüter®-DILEX zachowując wymagane odstępy. Ponieważ masa ogrzewanego lub
chłodzonego jastrychu jest stosunkowo niewielka, ceramiczna podłoga klimatyzowana daje
się dobrze regulować i zasilanie może odbywać się niskotemperaturowo.
Szybką i dokładną regulację podłogi klimatyzowanej BEKOTEC-THERM zapewniają dostosowane do systemu elektroniczne elementy regulujące Schlüter, oferowane także w postaci sterowania bezprzewodowego. Modularna budowa całej techniki regulacyjnej Schlüter umożliwia łatwą

Wymagania względem ogrzewanej konstrukcji
podłogowej są różnorodne
• Izolacja cieplna i akustyczna
• Przejęcie i rozkład użytkowych obciążeń
ruchomych
• Uszczelnienie w pomieszczeniach wilgotnych
• Powierzchnia użytkowa i element dekoracyjny
• Funkcja jako „wielkogabarytowy grzejnik”

instalację i obsługę. Obok posadzek ceramicznych i z kamienia naturalnego stosować można
także inne materiały posadzkowe, np. parkiet, panele laminatowe i wykładziny podłogowe.
Należy każdorazowo przestrzegać charakterystycznych dla danego materiału zaleceń układnia.
Dzięki Schlüter®-BEKOTEC-THERM udało się połączyć z sukcesem różnorodne wymagania
względem „podłogi-grzejnika” w jedną całość. System umożliwia łatwe, efektywne i wykraczające ponad poszczególne rzemiosła koordynację i wykonanie.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM Ceramiczna podłoga klimatyzowana
Łatwo. Pewnie. Szybko.
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Zalety projektowe

Schlüter®-BEKOTEC-THERM: zalety konstrukcyjne
Zalety

• Ceramiczna
podłoga
klimatyzowana
Schlüter®-BEKOTEC-THERM jest dającym
się łatwo koordynować pełnym systemem.
Jest ona ona racjonalna i efektywna, posiada niewielką grubość konstrukcji i daje się
szybko zabudować w nowych budynkach i
przy renowacji. Nadaje się zarówno do stosowania w budynkach mieszkalnych, jak i
komercyjnych, np. w biurach, powierzchniach
handlowych lub salonach samochodowych.
• Schlüter®-BEKOTEC-THERM jako podłogowa powierzchnia grzewcza nie wymaga żadnych innych kolidujacych grzejników.
Umożliwia to odpowiednio swobodę projektową.
• Obok posadzek ceramicznych i z kamienia naturalnego stosować można także inne
materiały posadzkowe, np. parkiet, panele
laminatowe i wykładziny podłogowe, dzięki
czemu uzyskuje się dodatkowe możliwości
kształtowania wnętrz.

Objaśnienie

Niewielka wysokość
konstrukcji

• Schlüter®-BEKOTEC-THERM można wbudowywać w konstrukcje
o wysokości 31 mm + posadzka.
• W ten sposób otwiera się cała gama możliwości zastosowania w budynkach
nowych i istniejących.

Oszczędności materiału i
ciężaru

• Dzięki niewielkiej masie jastrychu ciężar 1m² płyty jastrychowej wynosi tylko ok. 57 kg.
• O 37 mm mniejsza grubość jastrychu w stosunku do konwencjonalnych jastrychów z
ogrzewaniem podłogowym daje oszczędności rzędu ok. 3,7 m³ jastrychu – to jest ok.
7,4 t mniej ciężaru na powierzchni 100 m².
• Odbija się to korzystnie na obliczeniach statycznych zarówno w przypadku nowych
budynków jak i renowacji istniejących.
• Dzięki temu obniża się ilość wilgoci wprowadzonej do konstrukcji budynku.

Konstrukcje jastrychów o
niewielkich naprężeniach

• Naprężenia skurczowe w jastrychu zanikają w modularnej siatce wypukłości płyty
jastrychowej BEKOTEC.
• W ten sposób unika się wybrzuszeń jastrychu przez naprężenia w konstrukcji.
• Nie ma potrzeby zbrojenia konstrukcji.

Jastrych bez spoin

• Naprężenia powodujące odkształcenia skurczowe zanikają równomiernie na całej
powierzchni. Z tego powodu nie trzeba dzielić powierzchni jastrychu na pola.

Duża swoboda kształtowania

• Dowolność wykonywania szczelin dylatacyjnych w siatce spoin posadzki ceramicznej
ponad Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4, gdyż nie ma przejmowania
szczelin dylatacyjnych z konstrukcji nośnej.

Krótki czas budowy

• Bezpośrednio po upływie czasu, po którym można chodzić po jastrychu cementowym
można układać Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 i natychmiast
przystępować do wykonania posadzki z płytek. W przypadku jastrychów anhydrytowych
należy zaczekać do uzyskania wilgotności ok. 2 %.
• Nie jest wymagane uprzednie funkcjonalne lub służące dojrzewaniu podłogi ogrzewanie.
• Nie trzeba dokonywać pomiaru CM do określenia wilgotności.
• Mniej materiału i dlatego szybsze wykonanie.

Posadzki ceramiczne i z
kamienia naturalnego bez
zarysowań

• Przez redukcję naprężeń w konstrukcji jastrychu i dzięki właściwościom oddzielającym
Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 nie następuje przenoszenie naprężeń
do posadzki.

Odporność na wysokie
obciążenia

• Obciążenia do 5 kN/m² w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych nie stanowią
żadnego problemu. (Dodatkowa izolacja podłogi musi charakteryzować się odpowiednią
stabilnością).

Sprawdzone właściwości
użytkowe

• Wieloletnie doświadczenia praktyczne bez awarii.
• Liczne obiekty referencyjne.
• Atesty niezależnych instytutów.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM: zalety grzewcze
Zalety

Objaśnienie

Szybko reagujące ogrzewanie
podłogowe

• Niewielka masa jastrychu umożliwia szybką regulację, np. w przypadku obniżenia
temperatury nocą.

Równomierny rozkład ciepła

• Połączone ze sobą kanały powietrzne Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRADRAIN 4 pod posadzką ceramiczną prowadzą do równomiernego rozkładu
ciepła.

Niska temperatura zasilania,
niewielkie koszty ogrzewania

• Równomierne, szybkie i rozłożone na całej powierzchni oddawanie ciepła przez
posadzkę prowadzi do wysokiej i efektywnej wydajności termicznej.

Efektywne przy wykorzystaniu • Przez efektywność cieplną przy niskiej temperaturze zasilania uzyskuje się wysoki
energii ze źródeł
stopień wydajności, np. w przypadku pomp cieplnych lub obiegów solarnych.
odnawialnych

Wskazówka:
Przy innych materiałach posadzkowych niż
ceramika albo kamień naturalny należy każdorazowo przestrzegać właściwych dla danego materiału zaleceń, np. dotyczących wilgotności podłoża przed układaniem.

Komfortowa regulacja

• Zoptymalizowana funkcjonalnie technika regulacyjna umożliwia dokładne
nastawianie temperatur.

Komfort cieplny

• Łagodne ciepło promieniowania podłogi będącej „powierzchniowym grzejnikiem”
przyczynia się do przyjemnego mikroklimatu pomieszczenia.
• Możliwość łączenia bezprzewodowych i przewodowych regulacji poszczególnych
pomieszczeń pozwala na szczególnie dużą elastyczność zarówno w przypadku
nowych budynków jak i w przypadku remontów budynków już istniejących.

Higieniczne i zdrowe

• Na ogrzewanej suchej powierzchni podłogi nie mają szans np. roztocza i
zarodniki pleśni.
• Równomierne promieniujące z powierzchni ciepło redukuje tworzenie się pleśni i
rozprzestrzenianie się zarodników.
• Posadzki ceramiczne i z kamienia naturalnego są szczególnie łatwe w pielęgnacji
i higieniczne.

Chłodzenie

• Przy odpowiednich rozwiązaniach instalacyjnych możliwe jest zastosowanie
systemu do chłodzenia pomieszczeń.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Systemy do renowacji
Schlüter®-BEKOTEC-THERM jest ze względu na cienkowarstwową budowę idealnym
rozwiązaniem do wykonywania ogrzewanych lub nieogrzewanych jastrychów w obiektach
remontowanych lub poddawanych renowacji. Do takich zastosowań opracowano specjalne wersje Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS i Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK. Dzięki
szczególnie małej grubości konstrukcji i minimalnej masie jastrychu otrzymuje się niewielkie
obciążenia statyczne.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS układa się pływająco na istniejącym, nośnym podłożu,
w uzasadnionych przypadkach także na starej posadzce. Ułożona pod płytą jastrychową z
wypukłościami 5 milimetrowej grubości izolacja akustyczna może osiągnąć tłumienie dźwięków
do 25 dB. Przy przykryciu wypukłości warstwą co najmniej 8 mm / najwyżej 20 mm uzyskuje
się konstrukcje podłóg o grubości od 31 do 43 mm.
Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK klei się na istniejące, nośne podłoża – w uzasadnionych
przypadkach także na starej posadzce. 12 milimetrowej wysokości wypukłości przykrywa się
warstwą co najmniej 8 mm / maksymalnie 15 mm uzyskując w ten sposób konstrukcje podłóg
o grubości od 20 do 27 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

Z Schlüter®-BEKOTEC-THERM można stosować w połączeniu z ceramiką lub kamieniem
naturalnym przy zastosowaniu maty oddzielającej Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRADRAIN 4 do energooszczędnej ceramicznej posadzki klimatyzowanej. Możliwe są także inne
rodzaje posadzek nadających się do ogrzewań podłogowych.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM Ceramiczna podłoga klimatyzowana
Łatwo. Pewnie. Szybko.
8

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
Zalety
• Łatwy montaż jako konstrukcja pływająca
• Zintegrowana ochrona akustyczna do 25 dB

18
5

• Możliwe układanie na stropach drewnianych
• Możliwe grubości jastrychu od 26 mm (31 mm włącznie z 5 mm izolacji akustycznej)
• Jako ogrzewany lub bez ogrzewania
• Płyty o poręcznych formatach
• Odporna na nacisk płyta z wypukłościami

Konstrukcja z Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS z
rurą grzewczą 12 x 1,5 mm
Cienkowarstwowa ceramiczna posadzka
klimatyzowana z izolacją akustyczną na
istniejącym jastrychu

• Siatka o oczkach 50 mm do układania rur grzewczych
• Ceramiczna posadzka klimatyzowana o pełnym zakresie funkcji
• Wszystkie zalety ceramicznej posadzki klimatyzowanej
• Możliwe stosowanie wszystkich nadających się do ogrzewania podłogowego
posadzek
• Niewielkie obciążenia statyczne przez niewielki ciężar własny od 52 kg/m² lub 26 l/m²

12
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• Do stosowania z jastrychami cementowymi lub anhydrytowymi
Konstrukcja z Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK z
rurą grzewczą 10 x 1,3 mm
Cienkowarstwowa klimatyzowana posadzka
ceramiczna na istniejącym jastrychu

• Kompletny program dodatków

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
Zalety
• Możliwa renowacja na istniejących jastrychach/posadzkach
• Możliwe klejenie na stropach drewnianych
• Systemowy jastrych zespolony
• Możliwe grubości jastrychu od 20 mm
• Jako ogrzewany lub bez ogrzewania
• Płyty o poręcznych formatach
• Odporna na nacisk płyta z wypukłościami
• Siatka o oczkach 50 mm do układania rur grzewczych
• Ceramiczna posadzka klimatyzowana o pełnym zakresie funkcji
• Wszystkie zalety ceramicznej posadzki klimatyzowanej
• Możliwe stosowanie wszystkich nadających się do ogrzewania podłogowego
posadzek
• Możliwe przyłączenie do istniejących systemów ogrzewania
• Niewielkie obciążenia statyczne przez niewielki ciężar własny od 40 kg/m² lub 20 l/m²
• Do stosowania z jastrychami cementowymi lub anhydrytowymi
• Kompletny program dodatków
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Elastyczna technika regulacji
1.1

1.2

ER/WL
Termostaty pomieszczenia,
wersja bezprzewodowa

Z nową techniką regulacji mogą Państwo teraz w sposób jeszcze bardziej elastyczny sterować
ceramiczną podłogą klimatyzowaną. Mogą Państwo wykonać zarówno instalacje bezprzewodowe jak i z okablowaniem, oraz łączyć także obydwa warianty, co czyni to ten system
tak wartościowym. Powstała w ten sposób technika regulacji, która pozwala efektywnie
wykorzystać ekologiczne i ekonomiczne zalety BEKOTEC-THERM. Studium przeprowadzone
przez renomowany Institut für Technische Gebäudeausrüstung w Dreźnie udowodniło, że
stsosując system BEKOTEC-THERM można zaoszczędzić do 9,5% energii w porównaniu do
tradycyjnych ogrzewań podłogowych.

ER
Termostaty pomieszczenia,
wersja przewodowa

EAR/WL
Moduł przyłączeniowy, wersja bezprzewodowa
do 6 termostatów pomieszczenia ER/WL

2.3

EAR
Moduł przyłączeniowy, wersja okablowana
do 6 termostatów pomieszczenia ER

2.2

EET
Regulator
czasowy
(opcjonalnie)

2.1

EBC
moduł bazowy „Control”

3

ESA
Siłowniki

Możliwość rozbudowy:
Do czujnika pomieszczenia połączonego z jednostką przyłączeniową można
bezpośrednio przyporządkować do 4 siłowników. Schlüter-System oferuje
ponadto stosowną rozbudowę modułów sterujących.System można rozbudować, także w postaci kombinacji mieszanej ze sterowaniem bezprzewodowym, do ogółem 18 czujników pomieszczeń i 72 siłowników.
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2.4

Komponenty techniki regulacyjnej:
Czujniki pomieszczenia ER
Do wyboru są dwa warianty wykonania. W obydwu: wartość żądanej temperatury można ustawiać w
zakresie od 8° do 30°C i może ona być ograniczona przez ogranicznik wartości żądanej znajdujący się
pod tarczą pokrętła. Sterowane czasowo obniżenie temperatury o 4°C można uzyskać przy pomocy
opcjonalnego regulatora czasowego EET w module bazowym „Control” EBC.

2.3

EAR/WL
Moduł przyłączeniowy, wersja
bezprzewodowa
do 2 termostatów
pomieszczenia ER/WL

1.1

2.3

ER/WL – czujnik pomieszczenia, wersja
bezprzewodowa

EAR/WL – moduł przyłączeniowy, wersja
bezprzewodowa

Płaski designerski czujnik pomieszczenia „Chłodzenie/Ogrzewanie” do bezprzewodowej regulacji
temperatury. Urządzenie przekazuje aktualną temperaturę pomieszczenia oraz ustawioną wartość
żądaną bezprzewodowo do modułu przyłączeniowego EAR/WL. Zasilanie w prąd odbywa się
poprzez wbudowane ogniwo fotowoltaiczne lub
baterie.
1.2

Moduły do przyłączenia 2 lub 6 bezprzewodowych
termostatów pomieszczenia ER/WL. Moduły przyłączeniowe mogą być zestawiane poprzez łatwe
łączenie na wtyk i tym samym można dopasować
i zwiększyć liczbę pomieszczeń/obwodów grzewczych objętych regulacją oraz przyporządkować
im siłowniki. Do każdego kanału modułu przyłączeniowego można przyporządkować 4 siłowniki.
Możliwe jest łączenie z przewodowymi modułami
przyłączeniowymi EAR.

ER – czujnik pomieszczenia, wersja z
okablowaniem

2.4

Płaski designerski czujnik pomieszczenia „Chłodzenie/Ogrzewanie” do przewodowej regulacji temperatury. Urządzenie przekazuje aktualną temperaturę
oraz ustawioną wartość żądaną do modułu przyłączeniowego EAR. Zasilanie w prąd o bezpiecznym
niskim napięciu 5 V odbywa się poprzez moduł
bazowy „Control” w połączeniu z modułem przyłączeniowym EAR.
2.1

EBC – moduł bazowy „Control”
Jednostka podstawowa do regulacji temperatury
pomieszczenia. Do modułu bazowego „Control”
podłączane są zarówno bezprzewodowe jak i
przewodowe moduły przyłączeniowe do termostatów pomieszczenia. Można zatem łatwo wykonać
instalacje mieszane a także montaż dodatkowych
elementów. Moduł bazowy zaopatruje przewodowe
termostaty pomieszczenia w niskie napięcie 5V
poprzez odpowiednie moduły przyłączeniowe i steruje przyłączone siłowniki prądem zmiennym 230 V.

EAR – moduł przyłączeniowy , wersja z
okalblowaniem
Moduły do przyłączenia 2 lub 6 czujników pomieszczenia ER z okablowaniem. Moduły przyłączeniowe
mogą być zestawiane poprzez łatwe łączenie na
wtyk i tym samym można dopasować i zwiększyć
liczbę pomieszczeń/obwodów grzewczych objętych regulacją oraz przyporządkować im siłowniki. Do każdego kanału modułu przyłączeniowego
mogą być przyporządkowane 4 siłowniki. Możliwe
jest łączenie z bezprzewodowymi modułami przyłączeniowymi EAR/WL.
3

ESA – siłowniki
Siłowniki Schlüter regulują przepływ w poszczególnych zaworach powrotu obiegu grzewczego
(jeden siłowniki reguluje każdorazowo jeden obieg
grzewczy). Wyposażone są one w kontrolkę funkcji
i kontrolkę dopasowania zaworu. Montaż odbywa
się przez zwykłe nałożenie.

2.2

EET – regulator czasowy

2.4

EAR
Moduł przyłączeniowy, wersja
okablowana
do 2 termostatów pomieszczenia ER

Opcjonalny regulator czasowy EET służy do sterowania czasem obniżenia temperatury. Może on być
zdjęty w celu zaprogramowania czasu obniżenia
temperatury a następnie z powrotem włożony do
modułu „Control”. W fazie obniżania temperatury
następuje wtedy jej obniżenie o 4°C.
Dzięki temu, że ceramiczna posadzka klimatyzowana BEKOTEC-THERM posiada zdolność szybkiej
regulacji, regulator czasowy spełnia wymogi dotyczące posiadanie systemów o możliwości szybkiej
regulacji.
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52 mm

8

5

Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

 chlüter®-BEKOTEC-ENjest płytą jastrychową z wypuS
kłościami z polistyrenu, przeznaczoną do montażu rur
grzewczych Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR Ø 16 mm.
Do połączeń pomiędzy sobą wyposażona ona jest w
krawędzie z przylgą. Precyzyjne ustawienie rur grzewczych następuje pomiędzy podciętymi wypukłościami w
zależności od wymaganego rozstawu w siatce 75 mm.
Jastrych nanosi się fachowo jako jastrych wykonywany
konwencjonalnie na budowie – jakość CT-C25-F4 (ZE 20)
lub CA-C25-F4 (AE 20) (wytrzymałość na rozciąganie przy
zginaniu maks. F5) – o grubości warstwy przykrywającej
od 8 mm do maksymalnie 25 mm ponad wypukłościami.
Typ Schlüter®-BEKOTEC-EN/Pwykonany jest z polistyrenu (EPS 033 DEO), biały nieofoliowany i nadaje się np.
do konwencjonalnych jastrychów.
Typ Schlüter®-BEKOTEC-EN/PFwykonany jest z polistyrenu (EPS 033 DEO) ofoliowanego (pomarańczowy) i
nadaje się w szczególności do jastrychów płynnych (np.
anhydrytowych).

Wskazówka:
EN/P = Płyta jastrychowa nieofoliowana, nadaje
się np. do konwencjonalnych jastrychów.
1 płyta (0,8 m²) = najmniejsza jednostka dostawy


Dane techniczne:
Rozstaw rur: 75 – 150 – 225 – 300 mm
Dopuszczone rury grzewcze: BT HR 16 RT
Klasa materiału budowlanego: B2 wg DIN 4102
Grupa przewodności cieplnej: 033 (0,033 W/mK)
Współczynnik U: 1,650 W/m²K
Opór przewodzenia ciepła: 0,606 m²K/W

Wskazówka:
EN/PF = Płyta jastrychowa ofoliowana, nadaje
się do jastrychów płynnych (np. anhydrytowych).
1 płyta (0,8 m²) = najmniejsza jednostka dostawy


płyta do jastrychów z wypukłościami
nie powlekana folią
75,5 x 106 cm = 0,8 m²
nr art.

€ / m²

P=
szt.

EN 2520 P

14,61

20

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF
płyta do jastrychów z wypukłościami
powlekana folią
75,5 x 106 cm = 0,8 m²
nr art.

€ / m²

P=
szt.

EN 1520 PF

17,55

20

Wskazówka:
Do układania ceramiki lub kamienia naturalnego należy
najpierw nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter®DITRA. Do układania można przystąpić w momencie
osiągnięcia przez jastrych odpowiedniej nośności (jastrych
anhydrytowy < 2 % wilgotności).
Przestrzegać wskazówek zawartych w naszych prospektach 6.1 i 9.1.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR
Schlüter®-BEKOTEC-ENR jest płytą brzegową z polistyrenu (EPS 040 DEO) do optymalizacji docinków płyt
z wypukłościami Schlüter®-BEKOTEC EN/P i EN/PF, do
wypełniania pozostałej powierzchni lub małych przestrzeni
przy ścianach lub innych elementach budowlanych.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR
płyta brzegowa
30,5 x 45,5 cm = 0,14 m²
nr art.

€ / szt

P=
szt.

ENR 1520 P

1,74

20
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Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-EN F
 chlüter®-BEKOTEC-EN Fjest płytą jastrychową z wypuS
kłościami ze stabilnej folii polistyrenowej, przeznaczoną do
montażu rur grzewczych Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
Ø 14 mm. Płyty BEKOTEC w celu połączenia ich ze sobą
nakłada się jedna na drugą i wciska w siebie. Dokładne
umiejscowienie rur grzewczych następuje pomiędzy podciętymi wypukłościami w zależności od wymaganego
rozstawu w siatce co 75 mm. Jastrych nanosi się jako
jastrych wykonywany konwencjonalnie na budowie – jakość
CT-C25-F4 (ZE 20) lub CA-C25-F4 (AE 20) (wytrzymałość
na rozciąganie przy zginaniu maks. F5) – o grubości warstwy przykrywającej od 8 mm do maksymalnie 25 mm
ponad wypukłościami.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F
płyta do jastrychów z wypukłościami
120 x 90 cm = 1,08 m²
nr art.

€ / m²

P=
szt.

EN 23 F

13,76

20

Dane techniczne:
Rozstaw rur: 75 – 150 – 225 – 300 mm
Dopuszczone rury grzewcze: BT HR 14 RT
Klasa materiału budowlanego: B2 wg DIN 4102
Powierzchnia użytkowa: 120 x 90 cm = 1,08 m²

Wskazówka:
Do układania ceramiki lub kamienia naturalnego
należy najpierw nakleić na jastrych matę oddzielającą Schlüter®-DITRA. Do układania można
przystąpić w momencie osiągnięcia przez jastrych
odpowiedniej nośności (jastrych anhydrytowy
< 2 % wilgotności).
Do płyty jastrychowej z wypukłościami EN 23 F
i EN 18 FTS należy używać pasek brzegowy
BRS 808 KSF.
Przestrzegań wskazówek zawartych w naszych
prospektach 6.1 i 9.2.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG

Płyta wyrównawcza S
 chlüter®-BEKOTEC-ENFG stosowana jest w obszarze drzwi i rozdzielacza obiegów
grzewczych, aby w tych miejscach ułatwić przyłączenie
i zmniejszyć ilość odpadów. Wykonana jest ona z folii
polistyrenowej i w celu połączenia klejona jest znajdującą
się w zestawie taśmą obustronnie klejącą pod płytą z
wypukłościami EN 23 F.

płyta wyrównawcza z taśmą obustronnie
klejącą (6 m)
127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

ENFG

21,45
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Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

5 18

31

 chlüter®-BEKOTEC-EN FTSjest matą jastrychową
S
z wypukłościami z twardej folii polistyrenowej, która od
spodu pokryta jest 5 milimetrową warstwą izolacji akustycznej. Układa się ją bezpośrednio na przenoszącymi
obciążenia podłożami.
Dokładne mocowanie przynależących do systemu rur
grzewczych Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR Ø 12 mm
odbywa się pomiędzy podciętymi wypukłościami w zależności od potrzeb w siatce o odstępach 50 mm. Płyty
BEKOTEC w celu połączenia zakłada się na siebie na
szerokości jednego rządka wypukłości i zaciska pomiędzy
sobą. Jastrych wykonuje się jako konwencjonalny wykonywany fachowo na miejscu budowy w jakości CT-C25-F4(ZE
20) lub CA-C25-F4 (AE 20) (odporność na rozciąganie
przy zginaniu maks. F5) przy warstwie przykrywającej o
grubości min. 8 mm i maks. 20 mm ponad wypukłościami.
Dane techniczne:
Rozstaw układania: 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 mm
Dopuszczona rura grzewcza: BT HR 12 RT
Klasa materiałów budowalnych: B2 wg DIN 4102
Powierzchnia użytkowa: 140 x 80 cm = 1,12 m²

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS
płyta do jastrychów z wypukłościami z
izolacją akustyczną
140 x 80 cm = 1,12 m²
nr art.

€ / m²

P=
szt.

EN 18 FTS 5

22,25

20

Izolacja akustyczna:
Dla płyty z wypukłościami EN 18 FTS stwierdzono
zgodnie z normą DIN EN 717–2 poprawę tłumienia
odgłosów kroków do 25 dB.
Wskazówka:
Przed układaniem ceramiki lub kamienia naturalnego należy przykleić do jastrychu matę oddzielającą Schlüter®-DITRA. Układanie następuje po
osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej wytrzymałości (jastrych anhydrytowy ≤ 2 % pozostałej
wilgotności).
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 18 FTS
należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF.
Przestrzegać wskazówek zawartych w naszych
prospektach 6.1 i 9.4.
13

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Płyta wyrównawcza Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS
układana jest w miejscach drzwi i przed rozdzielnikami płyta wyrównawcza do EN 18 FTS
obiegów grzewczych celem ułatwienia w tych miejscach
140 x 80 cm = 1,12 m²
przyłączeń i minimalizacji odpadków. Wykonana ona jest
€ / kpl.
nr art.
z folii polistyrenowej z dodatkową 5 milimetrową warstwą
EN 18 FGTS 5
30,79
izolacji akustycznej i mocowana jest pod płytą z wypukłościami EN 18 FTS za pomocą dwustronnie klejącej taśmy
dostarczanej w zestawie.


Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

12

20

 chlüter®-BEKOTEC-EN FKjest matą jastrychową z
S
wypukłościami z twardej folii polistyrenowej, która od spodu
pokryta jest włókniną nośną. Przykleja się ją jako zespolony
system na odpowiednich, przenoszących obciążenia podłożach. Dokładny montaż przynależnych rur grzewczych
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR Ø 10 mm odbywa się
pomiędzy podciętymi wypukłościami w zależności od
potrzeb w siatce o odstępach 50 mm. Płyty BEKOTEC
w celu połączenia zakłada się na siebie na szerokości
jednego rządka wypukłości i zaciska pomiędzy sobą.
Jastrych wykonuje się jako konwencjonalny wykonywany
fachowo na miejscu budowy w jakości CT-C25-F4 (ZE
20) lub CA-C25-F4 (AE 20) (odporność na rozciąganie
przy zginaniu maks. F5) przy warstwie przykrywającej o
grubości min. 8 mm i maks. 15 mm ponad wypukłościami.

P=
kpl.

10

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK
płyta do jastrychów z wypukłościami od
spodu z włókniną nośną
110 x 70 cm = 0,77 m²
nr art.

€ / m²

P=
szt.

EN 12 FK

14,78

20

Dane techniczne:
Rozstaw układania: 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 mm
Dopuszczona rura grzewcza: BT HR 10 RT
Klasa materiałów budowalnych: B2 wg DIN 4102
Powierzchnia użytkowa: 110 x 70 cm = 0,77 m²

Wskazówka:
Przed układaniem ceramiki lub kamienia naturalnego należy przykleić do jastrychu matę oddzielającą Schlüter®-DITRA. Układanie następuje po
osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej wytrzymałości (jastrych anhydrytowy ≤ 2 % pozostałej
wilgotności).
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 12 FK
należy stosować pasek brzegowy BRS 505 KSF.
Przestrzegać wskazówek zawartych w naszych
prospektach 6.1 i 9.5.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Płyta wyrównawcza S
 chlüter®-BEKOTEC-ENFGKukładana jest w miejscach drzwi i przed rozdzielnikami obiegów
grzewczych w celu ułatwienia w tych miejscach przyłączeń i minimalizacji odpadków. Wykonana jest ona z folii
polistyrenowej i mocowana jest za pomocą dostarczanej
w zestawie dwustronnie przylepnej taśmy pod płytą z
wypukłościami EN 12 FK.

płyta wyrównawcza do EN 12 FK
110 x 70 cm = 0,77 m²
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

EN 12 FGK

20,89

10

€ / szt

P=
szt.

61,65

10



Schlüter®-BEKOTEC-ZDK
 chlüter®-BEKOTEC-ZDK66 jest taśmą obustronnie
S
klejącą do montażu płyt z wypukłościami na podłożu lub
na płytach wyrównawczych.

Schlüter®-BEKOTEC-ZDK
taśma obustronnie klejąca
Rolka: 66 m, szerokość: 30 mm, grubość: 1 mm

nr art.

BTZDK66

14

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-BTS
 chlüter®-BEKOTEC-BTS jest 5 mm izolacją tłumiącą
S
odgłosy kroków z pianki polietylenowej z zamkniętymi
porami do układania pod płytami jastrychowymi z wypukłościami Schlüter®-BEKOTEC-EN/P i -EN/P. Dzięki zastosowaniu Schlüter®-BEKOTEC-BTS uzyskuje się znaczną
poprawę tłumienia odgłosu kroków. Można ją stosować
w przypadku, jeżeli wymagana wysokość nie pozwala na
montaż odpowiednio grubej izolacji akustycznej z polistyrenu lub płyt z włókien mineralnych. Maksymalne obciążenie
ruchome należy ograniczyć do 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BRS
Schlüter®-BEKOTEC-BRS jest paskiem brzegowym z
pianki polietylenowej z zamkniętymi porami ze zintegrowaną
stopką foliową. Pasek brzegowy układa się w miejscach
połączeń ze ścianami lub innymi stałymi elementami budowlanymi i stopkę foliową pod płyty Schlüter®-BEKOTEC lub
warstwę folii PE. Nadaje się do stosowania np. do konwencjonalnych jastrychów cementowych.
Pasek brzegowy Schlüter®-BEKOTEC-BRSK przykleja się
do ściany dodatkowym paskiem klejącym.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF
 chlüter®-BEKOTEC-BRS/KFjest paskiem brzegowym z
S
pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i stopką klejącą
oraz paskiem klejącym od spodu do klejenia do ściany.
Przez ułożenie płyty z wypukłośami Schlüter®-BEKOTEC na
stopce klejącej z PE powstaje połączenie zapobiegające
wypływaniu jastrychu przy stosowaniu jastrychów płynnych.

Schlüter®-BEKOTEC-BTS
izolacja akustyczna PE
5 mm x 1 m x 50 m (50 m²)
nr art.

€ / m²

P=
rolka

BTS 510

4,23

5

Wskazówka:
1 rolka (50 m²) = jednostka dostawy


Schlüter®-BEKOTEC-BRS
pasek brzegowy (BRS 810)
pasek brzegowy klejący (BRSK 810)
8 x 100 mm x 50 m
nr art.

€/m

P=
rolka

BRS 810
BRSK 810

0,85
1,12

10
10

Wskazówka:
1 rolka (50 m) = jednostka dostawy


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF
pasek brzegowy ze stopką klejącą
8 x 80 mm x 25 m
nr art.

€/m

P=
rolka

BRS 808 KF

1,81

10

Wskazówka:
1 rolka (25 m) = jednostka dostawy


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
 chlüter®-BEKOTEC-BRS/KSFjest paskiem brzegowym
S
z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i stopką
klejącą z paskami klejącymi z obu stron. Przez przyklejenie
do podłoża i naciągnięcie stopki pasek brzegowy zostaje
dociśnięty do ściany. Przy ułożeniu płyty z wypukłościami
Schlüter®-BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie zapobiegające wypływaniu jastrychu przy stosowaniu
jastrychów płynnych.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
pasek brzegowy ze wspierającą stopką
klejącą
8 x 80 mm x 25 m
nr art.

€/m

P=
rolka

BRS 808 KSF

2,45

5

Wskazówka:
1 rolka (25 m) = jednostka dostawy
Do płyty jastrychowej z wypukłościami EN 23 F
i EN 18 FTS należy używać pasek brzegowy
BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF
pasek brzegowy ze wspierającą stopką
klejącą

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

5 x 50 mm x 25 m
nr art.

€/m

P=
rolka

BRS 505 KSF

2,22

5

Wskazówka:
1 rolka (25 m) = jednostka dostawy
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 12 FK
należy stosować pasek brzegowy BRS 505 KSF.
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Schlüter®-DILEX-DFP

10

 chlüter®-DILEX-DFPjest proﬁlem dylatacyjnym przeS
znaczonym do wbudowania w przejścia pod drzwiami lub
dla podziału jastrychu.

Schlüter®-DILEX-DFP
profil dylatacyjny

=H

L = 1,00 m
nr art.

€/m

P=
szt.

DFP 6/100
DFP 8/100
DFP 10/100

10,27
12,07
14,05

20
20
20

L = 2,50 m



KV = szt.

DFP 10/250

13,57

40

H = mm

60
80
100

DFP


100


Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
 chlüter®-BEKOTEC-ZRKL są listwami zaciskowymi,
S
służącymi do pewnego mocowania rur na płytach wyrównawczych. Listwy zaciskowe mają właściwości samoprzylepne, pozwalające na pewne ich mocowanie.

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
listwa zaciskowa
do rur grzewczych Ø 14–16 mm
długość: 20 cm, ilość możliwych do
przyłączenia rur: 4 sztuki

nr art.

BTZRKL

€ / szt

P=
szt.

4,66

10

Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL
listwa zaciskowa
do rur grzewczych Ø 10–12 mm
długość: 80 cm, ilość możliwych do
przyłączenia rur: 32 sztuki

nr art.

BTZRKL 1012

€ / szt

P=
szt.

4,54

10



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW jest spinką kątową
S
z tworzywa sztucznego o kącie rozwarcia 90°- do rur
Ø 10, 12, 14 wzgl. 16 mm w skrzynce rozdzielczej. Spinka
kątowa daje się w łatwy sposób zamocować na rurach
grzewczych. Ze względu na niewielką grubość jastrychu
zaleca się jej stosowanie.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW
spinka kątowa
Ø mm

nr art.

€ / szt

P=
szt.

14-16
10-12

BTZW 1418
BTZW 1014

2,22
2,16

50
50

Wskazówka:
Na każdy obieg grzewczy wymagane są 2 sztuki
(zasilanie i powrót)


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RH 75jest uchwytem
S
do rur grzewczych, dającym się zakotwić w płytach z
wypukłościami BEKOTEC ponad wypukłościami. Szczególnie nadaje się on do układania rur grzewczych 16 mm
w płycie pod kątem 45°.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH 17jest spinką z tworzywa sztucznego z bocznymi kotwiczkami do mocowania
rur grzewczych 16 mm w obszarach krytycznych.

16

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH
uchwyt do rur grzewczych 16 mm
Paczka = 100 szt.
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

BTZRH 75/100
BTZRH 17/100

26,45
13,87

10
10

Wskazówka:
Rury grzewcze nadają się do płyt z wypukłościami EN/P i EN/PF.

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HR jest rurą grzewczą
S
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PE-RT, bardzo
giętką, do optymalnego układania w matach jastrychowych
z wypukłościami Schlüter®-BEKOTEC. Średnica 10, 12,
14 wzgl. 16 mm, wykonanie zgodnie z normą DIN 16833,
tlenowo szczelna zgodnie z DIN 4721/26, kontrolowana
jakość wg SKZ A240.

Jednostka dostawy:
70 m w kartonie
120 m w kartonie
200 m w kartonie
750 m na jednorazowej szpuli (Ø 14 + 16 mm)
1000 m na jednorazowej szpuli (Ø 12 mm)
1500 m na jednorazowej szpuli (Ø 10 mm)

12 x 1,5 mm

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
rura grzewcza 16 mm do EN/P i EN/PF

70
120
200
750

EN/P, EN/PF, EN 23 F

EN 18 FTS, EN 12 FK

zapotrzebowanie na rurę
grzewczą m/m²

75
150
225
300
50
100
150
200
250
300

13,33
6,66
4,44
3,33
20,00
10,00
6,66
5,00
4,00
3,33

Nasze systemy podlegają kontroli zgodnie z normą DIN-EN 1264.

P=
rolka

BTHR 16 RT 70
BTHR 16 RT 120
BTHR 16 RT 200
BTHR 16 RT 750

1,62
1,62
1,62
1,62

15
15
15
4

rura grzewcza 14 mm do EN 23 F
nr art.

€/m

P=
rolka

BTHR 14 RT 70
BTHR 14 RT 120
BTHR 14 RT 200
BTHR 14 RT 750

1,58
1,58
1,58
1,58

15
15
15
4

L=m

70
120
200
750

Kalkulacja zapotrzebowania na rurę grzewczą:
odstęp przy układaniu
VA mm

€/m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

10 x 1,3 mm

system

nr art.

L=m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
rura grzewcza 12 mm do EN 18 FTS
L=m

nr art.

€/m

P=
rolka

70
120
200
1000

BTHR 12 RT 70
BTHR 12 RT 120
BTHR 12 RT 200
BTHR 12 RT 1000

1,52
1,52
1,52
1,52

15
15
15
4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
rura grzewcza 10 mm do EN 12 FK
L=m

nr art.

€/m

P=
rolka

70
120
200
1500

BTHR 10 RT 70
BTHR 10 RT 120
BTHR 10 RT 200
BTHR 10 RT 1500

1,44
1,44
1,44
1,44

15
15
15
4



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA jest urządzeniem
S
do rolowania do szpuli jednorazowej z rurą grzewczą.
Można je składać bez dodatkowych narzędzi i demontować
do transportu. Wykonane jest ze stabilnej, lakierowanej
ramowej konstrukcji stalowej.
Składa się z:
-- osi 1"
-- dwóch trójkątnych ramion
-- dwóch poprzeczek łączących ramiona

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HRA
kozioł do rolowania rur grzewczych
nr art.

€ / szt

BTZHRA 750

277,32
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DEjest rozdzielaczem obiegów grzewczych DN25 ze stali nierdzewnej
S
z belką zasilania i powrotu, średnica zewnętrzna 35 mm.
Do montażu umieszczono w kartonie luzem 2 uchwyty rozdzielacza z wkładką tłumiącą akustycznie, pasujące
do skrzynki rozdzielczej Schlüter, jak również zestaw do montażu na ścianie.
W zestawie znajdują się wstępnie zmontowane:
-- miernik przepływu zasilania z przezroczystą skalą, nastawny w zakresie 0,5 do 5,0 l/min. do regulacji
ilości przepływającego czynnika grzewczego,
-- zawory termostatów, dla każdego obiegu grzewczego nastawiane ręcznie, pasujące do elektrycznie
sterowanych siłowników Schlüter,
-- każdorazowo odpowietrzacz ręczny, niklowany mosiądz, do zasilania i powrotu,
-- zawory do napełniania i spuszczania czynnika grzewczego 1/2" (DN 15), obrotowe, niklowany mosiądz,
-- korki końcowe 3/4" (DN 20), niklowany mosiądz,
-- przyłączenie rozdzielacza za pomocą nakrętki złączkowej z płaską uszczelką 1" (DN 25),
-- wyjścia obiegów grzewczych w rozstawie co 55 mm, składające się z króćca przyłączeniowego 3/4"
(DN 20) AG ze stożkiem pasującym do połączeń zaciskowych Schlüter.

A

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
HV/DE = rozdzielacz obiegów
grzewczych
Ilość obiegów
grzewczych

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HV/A = zestaw do przyłączenia
rozdzielacza Ø 16 mm

HV/A = zestaw do przyłączenia
rozdzielacza Ø 14 mm

Długość A
[mm]

nr art.

€ / kpl.

nr art.

€ / kpl.

nr art.

€ / kpl.

P = kpl.

200
255
310
365
420
475
530
585
640
695
750

BTHV 2 DE
BTHV 3 DE
BTHV 4 DE
BTHV 5 DE
BTHV 6 DE
BTHV 7 DE
BTHV 8 DE
BTHV 9 DE
BTHV 10 DE
BTHV 11 DE
BTHV 12 DE

164,31
212,03
259,83
307,56
355,33
403,06
450,81
498,57
546,33
594,09
641,82

BTHV 2 A
BTHV 3 A
BTHV 4 A
BTHV 5 A
BTHV 6 A
BTHV 7 A
BTHV 8 A
BTHV 9 A
BTHV 10 A
BTHV 11 A
BTHV 12 A

52,19
65,32
78,44
91,55
104,69
117,80
130,92
144,02
157,12
170,26
183,35

BTHV 2 A 14
BTHV 3 A 14
BTHV 4 A 14
BTHV 5 A 14
BTHV 6 A 14
BTHV 7 A 14
BTHV 8 A 14
BTHV 9 A 14
BTHV 10 A 14
BTHV 11 A 14
BTHV 12 A 14

50,66
62,97
75,31
87,62
99,95
112,27
124,59
136,94
149,27
161,58
173,92

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

zestaw do przyłączania

Ø 16 x 2 mm

zawory kulowe R 3/4“
połączenia gwintowe zaciskowe
spinki kątowe

2 sztuki na każdy rozdzielacz

uchwyt do rur grzewczych RH 17

2 sztuki na każdy obieg grzewczy

uchwyt do rur grzewczych RH 75

2 sztuki na każdy obieg grzewczy

2 sztuki na każdy obieg grzewczy
2 sztuki na każdy obieg grzewczy

przykład BTHV 5 A do rozdzielacza
obiegów grzewczych 5-krotnie

2 sztuki
10 sztuk
10 sztuk
10 sztuk
10 sztuk

Ø 14 x 2 mm

przykład BTHV 7 A 14 do rozdzielacza
obiegów grzewczych 7-krotnie

2 sztuki na każdy rozdzielacz

2 sztuki
14 sztuk
14 sztuk
–
–

2 sztuki na każdy obieg grzewczy
2 sztuki na każdy obieg grzewczy

–
–

Przykład: zestaw przyłączeniowy. Elementy do rury grzewczej Ø 16 mm.
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Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
Osprzęt do przyłączenia obiegów grzewczych do rozdzielacza, w zależności od potrzeb do rur Ø 10, 12, 14
lub 16 mm, włącznie z 2 zaworami kulowymi do głównego przyłączenia.

Przykład: zestaw przyłączeniowy. Elementy do rury grzewczej Ø 12 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/A
HV/DE = rozdzielacz obiegów
grzewczych
Ilość obiegów
grzewczych

HV/A = zestaw do przyłączenia
rozdzielacza Ø 12 mm

HV/A = zestaw do przyłączenia
rozdzielacza Ø 10 mm

Długość A
[mm]

nr art.

€ / kpl.

nr art.

€ / kpl.

nr art.

€ / kpl.

P = kpl.

200
255
310
365
420
475
530
585
640
695
750

BTHV 2 DE
BTHV 3 DE
BTHV 4 DE
BTHV 5 DE
BTHV 6 DE
BTHV 7 DE
BTHV 8 DE
BTHV 9 DE
BTHV 10 DE
BTHV 11 DE
BTHV 12 DE

164,31
212,03
259,83
307,56
355,33
403,06
450,81
498,57
546,33
594,09
641,82

BTHV 2 A 12
BTHV 3 A 12
BTHV 4 A 12
BTHV 5 A 12
BTHV 6 A 12
BTHV 7 A 12
BTHV 8 A 12
BTHV 9 A 12
BTHV 10 A 12
BTHV 11 A 12
BTHV 12 A 12

51,58
63,28
76,03
88,20
101,29
113,84
126,56
138,73
151,80
164,31
176,53

BTHV 2 A 10
BTHV 3 A 10
BTHV 4 A 10
BTHV 5 A 10
BTHV 6 A 10
BTHV 7 A 10
BTHV 8 A 10
BTHV 9 A 10
BTHV 10 A 10
BTHV 11 A 10
BTHV 12 A 10

51,58
63,28
76,03
88,20
101,29
113,84
126,56
138,73
151,80
164,31
176,53

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zestaw do przyłączania

Ø 12 x 1,5 mm

przykład BTHV 5 A 12 do rozdzielacza
obiegów grzewczych 5-krotnie

Ø 10 x 1,3 mm

przykład BTHV 7 A 10 do rozdzielacza
obiegów grzewczych 7-krotnie

zawory kulowe R 3/4“
połączenia gwintowe zaciskowe
spinki kątowe

2 sztuki na każdy rozdzielacz

2 sztuki
10 sztuk
10 sztuk

2 sztuki na każdy rozdzielacz

2 sztuki na każdy obieg grzewczy

2 sztuki na każdy obieg grzewczy

2 sztuki
14 sztuk
14 sztuk

2 sztuki na każdy obieg grzewczy

2 sztuki na każdy obieg grzewczy

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

100 mm

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-HVEjest rozszerzeniem
S
rozdzielacza obiegów grzewczych do wbudowania w
istniejący rozdzielacz obiegów grzewczych Schlüter ze
stali nierdzewnej.

100 mm

W zestawie znajdują się wstępnie zmontowane:
-- miernik przepływu zasilania z przezroczystą skalą,
nastawny w zakresie 0,5 do 5,0 l/min. do regulacji
ilości przepływającego czynnika grzewczego,
-- zawór termostatu nastawiany ręcznie, pasujący do
elektrycznie sterowanych napędów nastawników
Schlüter,
-- wyjście obiegu grzewczego z króćcem przyłączeniowym 3/4" (DN 20) AG ze stożkiem pasującym do
śrubowych połączeń zaciskowych Schlüter.

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE
rozszerzenie rozdzielacza obiegów
grzewczych
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

BTHVE 1 DE

97,23

5

Wskazówka:
Do połączenia z rurami grzewczymi BEKOTEC-
THERM potrzebny jest zestaw połączeń gwintowych zaciskowych BTZ 2 KV… oraz dwie spinki
kątowe BTZW.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KHjest zaworem kuloS
wym, niklowany mosiądz, z gwintem zewnętrznym 1"
(DN 25) do przyłącza z płaską uszczelką do rozdzielacza
obiegów grzewczych Schlüter i przyłączeń 3/4" (DN 20)
lub 1" (DN 25) gwintu zewnętrznego (jednostka dostawy:
zestaw 2 sztuki do zasilania i powrotu).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH
zawór kulowy, 2 sztuki/zestaw
Ø

zestaw = 2 sztuki
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

3/4" (DN 20)
1" (DN 25)

BTZ2KH 20
BTZ2KH 25

25,95
37,77

10
10



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KVjest zaciskowym połąS
czeniem gwintowym 3/4" (DN 20) z niklowanego mosiądzu
do przyłączenia rur grzewczych Schlüter, średnica 10, 12,
14 lub 16 mm, do rozdzielacza obiegów Schlüter (jednostka
dostawy: zestaw 2 sztuki do zasilania i powrotu).

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV
zaciskowe połączenie gwintowe
Ø mm

zestaw = 2 sztuki
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

16
14
12
10

BTZ2KV 16
BTZ2KV 14
BTZ2KV 12
BTZ2KV 10

7,87
7,87
8,45
8,45

10
10
10
10



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KU jest złączką 3/4"
S
(DN 20) z niklowanego mosiądzu do łączenia rur grzewczych Schlüter, średnica 12, 14 lub 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU
złączka
Ø mm

nr art.

€ / szt

P=
szt.

16
14
12

BTZKU 16
BTZKU 14
BTZKU 12

12,24
12,24
13,77

10
10
10



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KUS
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-KUS jest złączką 3/8"
S
(DN 10) z niklowanego mosiądzu do łączenia rur grzewczych Schlüter, średnica 10 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KUS
złączka
Ø mm

nr art.

€ / szt

P=
szt.

10

BTZKU 10 S

14,73

10



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-AN jest złączką redukS
cyjną 1/2" x 3/4", z niklowanego mosiądzu. Z jednej
strony posiada samouszczelniający gwint zewnętrzny
1/2" (DN 15) z drugiej zaciskowe połączenie gwintowe
3/4" (DN 20) do przyłączenia rur grzewczych Schlüter o
średnicy 14 lub 16 mm.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN
złączka redukcyjna
Ø mm

zestaw = 2 sztuki
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

16
14

BTZ2AN 16
BTZ2AN 14

12,71
12,71

10
10

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-AW jest obrotowym
S
kolankiem przyłączeniowym 1/2" x 3/4", z niklowanego
mosiądzu. Z jednej strony posiada samouszczelniający
gwint zewnętrzny 1/2" (DN 15) z drugiej zaciskowe połączenie gwintowe 3/4" (DN 20) do przyłączenia rur grzewczych
Schlüter o średnicy 14 lub 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW
kolanko przyłączeniowe
Ø mm

zestaw = 2 sztuki
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

16
14

BTZ2AW 16
BTZ2AW 14

24,55
24,55

10
10



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA jest zestawem rozgałęziającym z niklowanego mosiądzu. Z jednej strony
stożkowa nakrętka złączkowa 3/4" (DN 20), z drugiej
dwa stożkowe króćce 3/4" (DN 20) K do przyłączenia rur
grzewczych Schlüter o średnicy 12, 14 lub 16 mm. Służy
on do przyłączenia drugiego obiegu grzewczego do stacji
domieszającej BTBMS/RT. Obiegi grzewcze powinny mieć
mniej więcej równe długości i parametry.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA-KVS
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-DA-KVSjest zestawem
S
podwójnych przyłączeń z niklowanego mosiądzu. Ze
stożkową nakrętką złączkową 3/4" (DN 20) i dwoma
stożkowymi króćcami przyłączeniowymi 3/8" (DN 10) do
przyłączenia rur grzewczych Schlüter o średnicy 10 mm.
Dzięki podwójnemu przyłączeniu możliwe jest przyłączenie
drugiego obiegu grzewczego do wyjścia przy rozdzielniku.
Obiegi grzewcze muszą mieć wtedy mniej więcej podobne
długości i charakteryzować się podobnymi parametrami
wydajności.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-S35jest złączką S wykoS
naną z mosiądzu niklowanego. Z jednej strony posiada
nakrętką stożkową 3/4" (DN 20) a z drugiej króciec przyłączeniowy 3/4" (DN 20). Dzięki złączce S można wykonać
podłączenie rur grzewczych Schlüter o średnicy 10, 12,
14 lub 16 mm Schlüter z przesunięciem do 35 mm w
stosunku do rozdzielacza obwodu grzejnego Schlüter.
35 mm

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA
zestaw rozgałęziający
kpl. = 2 szt.
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

BTZ 2 DA

54,88

10

Wskazówka:
Do połączenia z rurami grzewczych BEKOTEC-
THERM potrzebny jest zestaw połączeń gwintowych zaciskowych BTZ 2 KV… oraz dwie spinki
kątowe BTZW.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA-KVS
zestaw rozgałęziający
kpl. = 2 szt.
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

BTZ 2 DA KVS

61,20

10

Wskazówka:
Włącznie z zaciskowym połączeniem gwintowym 3/8" dla rur grzewczych Schlüter (10 mm).


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35
złączka S



nr art.

€ / szt

P=
szt.

BTZ S35

32,50

10

Wskazówka:
Do połączenia z rurami grzewczymi BEKOTEC-
THERM potrzebny jest zestaw połączeń gwintowych
zaciskowych BTZ 2 KV… oraz dwie spinki kątowe.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

290 mm

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-PWjest zestawem złączek
S
do późniejszego przyłączenia licznika ciepła, częściowo
wstępnie zmontowanym.

70

 TZPW 20 V pionowyskłada się:
B
– 1 rury dystansowej o długości 110 mm z gwintem
zewnętrznym 3/4" (DN 20)
– 2 kolanek 90°
– 2 zaworów kulowych 3/4" (DN 20)
– 1 zaworu kulowego 3/4" (DN 20) ze złączem dla
czujnika bezpośrednio zanurzalnego (5 mm, M10 x 1)
– oddzielnej złączki czujnika 1/2" dla czujnika
bezpośrednio zanurzalnego (5 mm, M10 x 1)
– 2 uszczelek płaskich 1" (DN 25)

72
28
100 mm

110 mm
235 mm

 TZPW 20 H poziomyskłada się:
B
– 1 rury dystansowej o długości 110 mm z gwintem
zewnętrznym 3/4" (DN 20)
– 2 zaworów kulowych 3/4" (DN 20)
– 1 zaworu kulowego 3/4" (DN 20) ze złączem dla
czujnika bezpośrednio zanurzalnego (5 mm, M10 x 1)
– oddzielnej złączki czujnika 1/2" dla czujnika
bezpośrednio zanurzalnego (5 mm, M10 x 1)
– 2 uszczelek płaskich 1" (DN 25)

50

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2

1"

3/4"

200 mm

1"

3/4"

385 mm

50* 50*

60*

*mm

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2 jest stacją
S
regulacji wartości stałej do nastawiania temperatury zasilania. Zawiera ona dwa zintegrowane obiegi grzewcze i
nadaje się do poszerzenia przez bezpośrednie połączenie
rozdzielacza obiegów grzewczych Schlüter®-BEKOTEC.
Instalacja może być wykonywana w szafkach rozdzielczych
VSE/VSV z dodatkowymi rozdzielaczami obiegów grzewczych od 2 do maks. 9 obiegów grzewczych. Regulacja
warstości stałej zasila ceramiczną posadzkę klimatyzowaną Schlüter®-BEKOTEC-THERM odpowiednią niską
temperaturą zasilania przez domieszanie grzanej wody
z obiegów grzewczych z wyższymi temperaturami (np.
obiegów grzewczych z grzejnikami).
W zestawie zintegrowane i zamontowane są:
- wysoko wydajna pompa z zapewniającym
bezpieczeństwo ogranicznikiem temperatury (STB)
- zawór termostatyczny (DN 20) od strony przyłączenia
3/4" IG, z nastawną głowicą termostatyczną i
czujnikiem zanurzeniowym (20–50°C)
- listwa rozdzielcza ze stali nierdzewnej do zasilania z
przykrywą (DN 25)
- listwa rozdzielcza ze stali nierdzewnej do powrotu z
przykrywą (DN 25)
- nastawny zawór powrotu (DN 20), od strony
przyłączenia 3/4" IG
- nastawny „bajpas” ze wskaźnikiem przepływu i
zanurzeniową tuleją (do przyjęcia czujnika)
- wskaźnik zasilania- przepływu dla każdego obiegu
grzewczego ze skalą 0,5 do 5,0 l/min
- zawór termostatyczny z przykrywą do ręcznej regulacji
dla każdego obiegu grzewcznego, dostosowany do
łączenia z sterownikami Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW
zestaw do późniejszego przyłączenia
licznika ciepła
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

BTZPW 20 V
BTZPW 20 H

130,85
93,68

5
5

Wskazówka:
Zestaw do późniejszego przyłączenia licznika
ciepła montuje się zwykle na powrocie. W zależności od danej sytuacji konieczne może okazać
się zamontowanie listwy rozdzielacza powrotu
na górze lub na dole. Należy przestrzegać zaleceń montażowych dla danego rodzaju licznika
ciepła.
Należy także przewidzieć odpowiednie miejsce w
skrzynce rozdzielacza (patrz tabela na stronie 25).


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2
stałowartościowa stacja regulująca DN 25
nr art.

€ / kpl.

P=
kpl.

BTRVT HV2 DE

1031,10

5

- obrotowy zawór do napełniania i opróżniania
instalacji 1/2" (DN 15) , mosiądz niklowany
- 2 uchwyty rozdzielacza z wkładką tłumiącą
akustycznie do instlacji w szafce rozdzielczej
VSE/VSV lub do montażu na ścianie
- do zestawu dołączone są dwie zaślepki 3/4"
do zabezpieczenia niepotrzebnego obiegu
grzewczego

Wskazówka:
Przed rozpoczęciem montażu właściwy specjalista powinien sprawdzić warunki dotyczące
techniki regulacyjnej oraz warunki hydrauliczne.
Zasilanie musi odbywać się przez pompę zasilającą (pierwotną). Należy przestrzegać instukcji
zabudowy i montażu.
Zalecamy stosowanie sterowania przez nasz
moduł bazowy „Control”.
Zintegrowane w nim sterowanie pompy wyłącza
pompę regulacji wartości stałej temperatury zasilania, jeżeli wszystkie siłowniki w rozdzielni obiegów grzewczych są zamknięte. Dzieki takiemu
wariantowi możliwe jest energooszczędne funkcjonowanie regulacji wartości stałej temperatury
zasilania.
Wszystkie ceny
 bez VAT-u.
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Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

118 mm

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV jest zaworem stref
S
obiegu grzewczego, który przez otwarcie lub zakmnięcie
obsługuje jednocześnie wszystkie obiegi grzewcze przyłączone do rozdzielacza obiegów Schlüter®-BEKOTEC.
Zawór stref obiegu grzewczego można sterować nastawnikiem Schlüter. Regulacja może następować za pomocą
elementów regulacyjnych Schlüter lub z zewnątrz.
Przyłączenie/Materiał: Połączenia gwintowe/zawór
1" (DN 25) z niklowanego mosiądzu.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS/RT

nr art. BTBMS

S
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-BMSStacja domieszania jest prostym rozwiązaniem do mieszania i regulacji w
przypadku niewielkich powierzchni z co najwyżej dwoma
obiegami grzewczymi Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Stacja domieszania Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS/
RTjest wyposażona dodatkowo w czujnik pomieszczenia,
który umożliwia sterowane temperaturą włączanie stacji.
Stacja zaopatruje ceramiczną podłogę klimatyzowaną
Schlüter®-BEKOTEC-THERM w wymagane niewielkie
temperatury wody przez domieszanie czynnika grzewczego
z obiegów grzewczych o wyższej temperaturze (np. z
obiegów z grzejnikami).
Nadaje się ona do montażu w skrzynkach rozdzielczych
Schlüter®-BEKOTEC-THERM BTVSE 4 i BTVSV 4. Drugi
obieg grzewczy wbudować można przy zastosowaniu
osobno zamawianego zestawu, podwójne przyłącze nr
art.: BTZ 2 DA. Obiegi grzewcze muszą mieć zbliżoną
długość i parametry.
Dalsze wskazówki techniczne można znaleźć w odpowiednich instrukcjach montażu i użytkowania.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV
zawór stref obiegu grzewczego
nr art.

€ / szt

P=
szt.

BTZZV

50,20

5

Wskazówka:
Montaż przy zachowaniu zaznaczonego strzałką
na zaworze kierunku przepływu.
kvs = 4,2 m³ / h


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS
stacja domieszania
nr art.

€ / kpl.

BTBMS
BTBMS/RT

799,22
838,72



Wskazówki:
Połączenia gwintowe zaciskowe BTZ 2 KV…, nie są zawarte
w zestawie i należy je zamawiać osobno w zależności od
średnicy rur.
Przed wbudowaniem należy sprawdzić regulacyjne i hydrauliczne wymagania przez fachowca. Należy przestrzegać
instrukcji montażu.
nr art. BTBMS/RT

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBjest zaworem ograS
niczającym temperaturę powrotu do montażu w ścianie.
Montuje się go na zakończeniu obiegu BEKOTEC. Służy on
do ograniczenia temperatury wody w przyłączonym przed
nim obiegu grzewczym i służy do regulacji temperatury
podłogi w pomieszczeniu z dodatkowymi grzejnikami.
Ogranicznik temperatury daje się nastawiać w zakresie
20 do 40°C.
W zestawie znajdują się:
-- skrzynka do zabudowania w ścianie z regulowaną
głębokością szer. x wys. x głęb. = 135 x 190 x 57 –
ok. 75 mm,
-- osłona, biała, szer. x wys. = 145 x 200 mm,
-- dwa kątowniki mocujące,
-- zawór RTB z mosiądzu z zaworem odpowietrzającymi i przepłukującym, z przyłączeniami zaworów
AG 3/4" (DN 20) pasujący do gwintowych połączeń
zaciskowych BTZ 2 KV…,
-- głowica termostatyczna do zakresu temperatur
20 do 40°C,
-- instrukcja montażu.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-RRBjest zaworem reguS
lującym temperaturę pomieszczenia z funkcją bajpasu
do montażu w ścianie. Można stosować go do regulacji
temperatury pomieszczenia bez dodatkowej energii (prądu).
Warunek wyjściowy:
Maksymalna temperatura zasilania może wynosić 50°C.
Montaż w ścianie mieści się na początku obiegu grzewczego ogrzewania podłogowego BEKOTEC-THERM.
Poprzez nastawienie zaworu z bajpasem można uzyskać
stałą temperaturę podłogi.
W ten sposób unika się całkowitego wychłodzenia podłogi
i zapewnia podstawową temperaturę w obszarze, po
którym się chodzi boso.
Temperatura pomieszczenia daje się regulować w zakresie
7 do 28°C.
W zestawie znajdują się:
-- skrzynka do zabudowania w ścianie z regulowaną
głębokością szer. x wys. x głęb. = 135 x 190 x 57
-- dwa kątowniki mocujące,
-- osłona, biała, szer. x wys. = 145 x 210 mm, zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia w
nastawnym zakresie od 7 do 28°C,
-- zawór RTB z mosiądzu z zaworem odpowietrzającymi i przepłukującym, z przyłączeniami zaworów
AG 3/4" (DN 20) pasujący do gwintowych połączeń
zaciskowych BTZ 2 KV…,
-- zawór z bajpasem do sterowania głównego strumienia objętości,

24

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB
zawór ograniczający temperaturę powrotu
nr art.

€ / szt

P=
szt.

BTRTB

175,09

5

Wskazówka:
Do połączenia rur grzewczych BEKOTEC
BTHR… potrzebny jest zestaw gwintowych
połączeń zaciskowych BTZ 2 KV…
Do przejścia na istniejący system grzewczy można stosować złączkę redukcyjną
BTZ 2 AN… lub kolanko BTZ 2 AW… (patrz
strona 20/21).
Przed wbudowaniem należy sprawdzić regulacyjne i hydrauliczne wymagania przez
fachowca. Należy przestrzegać instrukcji montażu.
Maksymalne długości obiegów grzewczych:
Rura grzewcza Ø 16 mm = 80 m
Rura grzewcza Ø 14 mm = 70 m
Rura grzewcza Ø 12 mm = 60 m
Rura grzewcza Ø 10 mm = 50 m


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB
zawór regulujący temperaturę
pomieszczenia z funkcją bajpasu
nr art.

€ / szt

P=
szt.

BTRRB

263,21

5

-- głowica termostatyczna RTLH do zakresu
temperatur 20 do 40°C,
-- instrukcja montażu.

Wskazówka:
Do połączenia rur grzewczych BEKOTEC
BTHR… potrzebny jest zestaw gwintowych
połączeń zaciskowych BTZ 2 KV…
Do przejścia na istniejący system grzewczy
można stosować złączkę redukcyjną BTZ 2
AN… lub kolanko BTZ 2 AW… (patrz strona
20/21).
Przed wbudowaniem należy sprawdzić regulacyjne i hydrauliczne wymagania przez
fachowca. Należy przestrzegać instrukcji montażu.
Maksymalne długości obiegów grzewczych:
Rura grzewcza Ø 16 mm = 80 m
Rura grzewcza Ø 14 mm = 70 m
Rura grzewcza Ø 12 mm = 60 m
Rura grzewcza Ø 10 mm = 50 m


Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE jest skrzynką rozS
dzielczą do wbudowania w ścianę do montażu rozdzielacza
obiegów grzewczych i należących do systemu innych
dodatków. Skrzynka wykonana jest z ocynkowanej blachy
stalowej z dwoma stabilizującymi wzmocnieniami na
krawędziach i przygotowanymi do prowadzenia instalacji
nacięciami otworów.
W zestawie znajdują się:
-- dwie boczne nóżki montażowe z nastawianą wysokością w zakresie 0 do 90 mm,
-- blacha wykończeniowa do jastrychu, ustawiana na
wysokość i dająca się zdemontować,
-- prowadnica do rur grzewczych,

-- 2 nastawne szyny mocujące do rozdzielacza
obiegów grzewczych Schlüter jak również
dodatkowa szyna montażowa do łatwego
montażu na wcisk modułów przyłączeniowych Schlüter.
Wskazówka:
Ramka i drzwiczki w osobnym opakowaniu są
malowane proszkowo i montowane po zamontowaniu skrzynki w 4 zaciskowych języczkach,
w zależności od potrzeby dla głębokości niszy
od 110 mm do 150 mm. Drzwiczki zamykane są
zamkiem obrotowym.
Zamek z kluczem dostępny jest jako osobny
dodatek (art. BTZS)
Kolor: BW brylantowo biały

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE
skrzynka rozdzielcza naścienna
nr art.

BTVSE 4 BW
BTVSE 5 BW
BTVSE 8 BW
BTVSE 11 BW
BTVSE 12 BW
BTZS

wymiary zewnętrzne
wymiar wewnętrzny ilość HK maksymalnie ilość HK maksymalnie ilość HK maksymalnie ilość HK maksymalnie
(szer. x wys. x głęb. = mm)
(szer. = mm)
bez PW*
z PW* pionowo
z PW* poziomo
RVT**

490 x 705 x 110
575 x 705 x 110
725 x 705 x 110
875 x 705 x 110
1025 x 705 x 110

455
540
690
840
990

4
2
5
4
8
7
11
9
12
12
Skrzynka rozdzielcza - zamek z 2 kluczami

0
2
5
7
11

2
2
5
8
11

€ / szt

P = szt.

156,14
172,11
199,18
223,94
251,65
18,05

5
5
5
5
5
5

* PW = Miejsca do pozostawienia na późniejszy montaż licznika ciepła
** RVT = Stałowartościowa stacja regulująca BTRVT HV2 DE z dwoma zintegrowanymi przyłączeniami obiegów grzewczych

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV jest skrzynką rozS
dzielczą naścienną do montażu rozdzielacza obiegów
grzewczych i należących do systemu elementów regulujących. Skrzynka wykonana jest z ocynkowanej blachy
stalowej obustronnie malowanej proszkowo.
W zestawie znajdują się:
-- dwie boczne nóżki montażowe z nastawianą wysokością w zakresie 0 do 90 mm,
-- blacha wykończeniowa do jastrychu dająca się zdemontować,
-- prowadnica do rur grzewczych,

-- 2 nastawne szyny mocujące do rozdzielacza
obiegów grzewczych Schlüter jak również
dodatkowa szyna montażowa do łatwego
montażu na wcisk modułów przyłączeniowych Schlüter.
Wskazówka:
Głębokość skrzynki 125 m. Drzwiczki zamykane
są zamkiem obrotowym.
Zamek z kluczem dostępny jest jako osobny
dodatek (art. BTZS)
Kolor: BW brylantowo biały

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV
skrzynka rozdzielcza naścienna
nr art.

BTVSV 4 BW
BTVSV 5 BW
BTVSV 8 BW
BTVSV 11 BW
BTVSV 12 BW
BTZS

wymiary zewnętrzne
wymiar wewnętrzny ilość HK maksymalnie ilość HK maksymalnie ilość HK maksymalnie ilość HK maksymalnie
(szer. x wys. x głęb. = mm)
(szer. = mm)
bez PW*
z PW* pionowo
z PW* poziomo
RVT**

496 x 620 x 125
582 x 620 x 125
732 x 620 x 125
882 x 620 x 125
1032 x 620 x 125

493
579
729
878
1029

4
2
5
4
8
7
11
9
12
12
Skrzynka rozdzielcza - zamek z 2 kluczami

0
2
5
7
10

2
2
5
8
11

€ / szt

P = szt.

210,94
224,56
243,30
260,35
296,78
18,05

5
5
5
5
5
5

* PW = Miejsca do pozostawienia na późniejszy montaż licznika ciepła
** RVT = Stałowartościowa stacja regulująca BTRVT HV2 DE z dwoma zintegrowanymi przyłączeniami obiegów grzewczych
Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL jest płaskim
S
designerskim czujnikiem temperatury pomieszczenia
„Chłodzenie/Ogrzewanie”, przeznaczonym do regulacji
temperatury sterowanej bezprzewodowo.
Urządzenie przekazuje aktualną temperaturę pomieszczenia
oraz ustawioną żądaną wartość temperatury do modułu
przyłączeniowego czujnikiem temperatury pomieszczenia
WL.
Żądana temperatura może być nastawiona w zakresie od
8° do 30°C i ustalona przy pomocy ogranicznika wartości
żądanej, który znajduje się poniżej tarczy pokrętła.
Sterowane czasowo obniżenie temperatury o 4°C może
nastapić za pośrednictwem regulatora czasowego w
module bazowym „Control”.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ERjest płaskim designeS
rskim czujnikiem temperatury pomieszczenia „Chłodzenie/
Ogrzewanie” przeznaczonym do przewodowej regulacji
temperatury.
Urządzenie przekazuje aktualną temperaturę pomieszczenia
oraz ustawioną żądaną wartość temperatury do modułu
przyłączeniowego dla czujników temperatury pomieszczenia.
Żądana temperatura może być ustawiona w zakresie od
8° do 30°C i ustalona przy pomocy ogranicznika wartości
żądanej, który znajduje się poniżej tarczy pokrętła.
Sterowane czasowo obniżenie temperatury o 4°C może
nastąpić poprzez regulator czasowy przy module bazowym „Control”.
Czujnik temperatury pomieszczenia zasilany jest bezpiecznym niskim napięciem stałym DC 5 V (SELV) poprzez moduł
bazowy „Control” w połączeniu z modułem przyłączeniowym
dla czujników pomieszczenia.
Aktualny tryb pracy „Chłodzenie/Ogrzewanie” wskazuje dioda
świecąca (LED) poprzez zmianę koloru „czerwony/niebieski”.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EBCjest modułem bazoS
wym „Control” niezbędnym do przewodowej i bezprzewodowej regulacji temperatury pomieszczenia.
Do modułu bazowego „Control” podłączane są zarówno
bezprzewodowe jak i/lub przewodowe moduły przyłączeniowe dla czujników temperatury pomieszczenia. Dzięki
temu można łatwo wykonać instalacje mieszane oraz
zainstalować dodatkowe wyposażenie.
Poprzez moduły przyłączeniowe zasila on małym napięciem
stałym DC 5 V (SELV) przewodowe czujniki temperatury
pomieszczenia i steruje napięciem zmiennym AC 230 V
podłączone siłowniki. Aktualny tryb pracy oraz zasilanie na
wejściu/wyjściu wskazują diody świecące LED.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL



czujnik temperatury pomieszczenia
bezprzewodowy



nr art.

€ / szt

P=
szt.

BT ER WL/BW

168,79

10

Kolor: BW brylantowo biały
Wymiary szer./wys./głęb.: 78 x 82,5 x 12,5 mm

Zintegrowane ogniwo fotowoltaiczne umożliwia
eksploatację bez baterii. W pomieszczeniach,
w których wydajność świetlna jest niewystarczająca, można zastosować załączoną baterię
guzikową 3 V.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER
czujnik temperatury pomieszczenia
przewodowy



DC

nr art.

€ / szt

P=
szt.

5V

BT ER/BW

44,26

10

Kolor: BW brylantowo biały
Wymiary szer./wys./głęb.: 78 x 78 x 12,5 mm

Wskazówka:
Pomiędzy czujnikami temperatury pomieszczenia
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER a modułami przyłączeniowymi dla 2 lub 6 czujników temperatury
pomieszczenia BTER mogą być podłączone tylko
przewody o maksymalnym przekroju żyły 0,8 mm².
Zalecany kabel:
BTZK 4A 100M,
J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (czerwony, czarny,
biały, żółty)



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC
moduł bazowy „Control”
AC/DC

 230/5 V

nr art.

€ / szt

P=
szt.

BT EBC

139,46

5

Wymiary szer./wys./głęb.: 122 x 92 x 45 mm

Inne funkcje modułu bazowego „Control”:
- Gniazdo/slot dla optymalnego regulatora
czasowego
- Włączanie pompy (przekaźnik) „Ogrzewanie”
- Włączanie pompy (przekaźnik) „Chłodzenie”
- Wyjście kaskadowe do włączania wyjścia
ogrzewanie/chłodzenie do dalszych modułów
bazowych
- Wejście do przełączania „Ogrzewanie/
Chłodzenie”

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EET jest regulatorem
S
czasowym do sterowania czasem obniżenia temperatury. W
celu zaprogromowania czasu obniżenia temperatury jest on
zdejmowany a następnie z powrotem wkładany do modułu
bazowego „Control“. W fazach obniżania temperatury
uwzględniane jest wtedy obniżenie temperatury o 4°C.
Poprzez zdolność szybkiej regulacji klimatyzowanej
posadzki ceramicznej BEKOTEC-THERM, regulator czasowy przyczynia się do spełnienia wymogu stosowania
systemów o szybkiej regulacji.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

BT EAR 6

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR są modułami do
S
podłączenia 2 lub 6 przewodowych czujników temperatury
pomieszczenia BT ER.
Moduły BT EAR2 do 2 lub BT EAR6 do 6 czujników temperatury pomieszczenia można łatwo zestawiać poprzez
łączenie na wtyk i w ten sposób dopasowywać i zwiększać
liczbę pomieszczeń z regulowaną temperaturą/obwodów
grzewczych i przyporządkowanych im siłowników. Do
każdego modułu mogą być przyporządkowane 4 siłowniki.
Możliwa jest kombinacja z bezprzewodowymi modułami
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL (Wireless).
Zasilanie napięciem stałym DC 5 V (SELV) dla czujników temperatury pomieszczenia i napięciem 230 V dla
siłowników odbywa się poprzez moduł bazowy „Control”
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC.
Aktualny tryb pracy oraz zasilanie na wejściu/wyjściu
pokazują diody LED.

BT EAR 2

Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET
regulator czasowy



nr art.

€ / szt

P=
szt.

BT EET

169,82

5

Wymiary szer./wys./głęb.: 37 x 92 x 28 mm

Funkcje:
- Określenie czasu/Programowanie: data,
godzina, dni tygodnia
- Określenie czasu/Programowanie obniżenia
temperatury
- Ustawianie ruchu bezwładnego pompy
- Ustawianie funkcji ochronnej wentylatora i
pompy



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR
moduł przyłączeniowy do czujników temperatury
pomieszczenia sterowanych przewodowo
AC/DC

 230/5 V
 230/5 V

nr art.

€ / szt

P=
szt.

BT EAR 2
BT EAR 6

102,40
155,41

5
5

Wymiary szer./wys./głęb.: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)
Wymiary szer./wys./głęb.: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

Wskazówka:
Pomiędzy czujnikami temperatury pomieszczenia
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER a modułami przyłączeniowymi dla 2 lub 6 czujników temperatury
pomieszczenia BTER mogą być podłączone tylko
przewody o maksymalnym przekroju żyły 0,8 mm².
Zalecany kabel:
BTZK 4A 100M,
J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (czerwony, czarny,
biały, żółty)
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

BT EAR 6 WL

 chlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL są modułami
S
przyłączeniowymi do podłączenia 2 lub 6 bezprzewodowych czujników temperatury pomieszczenia BT ER WL.
Moduły przyłączeniowe BT EAR2 WL do 2 lub BT EAR6
WL do 6 czujników temperatury pomieszczenia mogą być
zestawiane poprzez proste łączenie na wtyk i w ten sposób
można dostosowywać i zwiększać liczbę pomieszczeń
z regulowaną temperaturą/obwodów grzewczych oraz
przyporządkowanych siłowników. Do każdego kanału
modułu przyłączeniowego mogą być przyporządkowane 4
siłowniki. Możliwa jest kombinacja z okablowanymi modułami przyłączeniowymi Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR.
Zasilanie napięciem 230 V dla siłowników
odbywa się poprzez moduł bazowy „Control”
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC.
Tryb pracy oraz zasilanie na wejściu/wyjściu wskazują
diody LED.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL



moduł przyłączeniowy do czujników temperatury
pomieszczenia sterowanych bezprzewodowo
AC

 230 V
 230 V

nr art.

€ / szt

P=
szt.

BT EAR 2 WL
BT EAR 6 WL

293,32
411,68

5
5

Wymiary szer./wys./głęb.:
73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)
Wymiary szer./wys./głęb.:
162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)


BT EAR 2 WL

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA jest siłownikiem
S
230 lub 24 V do sterowania przepływu przez zawory
powrotu. Montaż następuje przez wetknięcie zaworów do
rozdzielacza obiegów grzewczych Schlüter. Wykonanie ze
wskaźnikiem, włącznie z funkcją kontrolną adaptera zaworu
i zabezpieczeniem przez wilgocią. W stanie fabrycznym
zawór jest otwarty (funkcja First-open).
Bez dopływu prądu zamknięte.
Kabel 1 m, z wtyczką

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK
 chlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK 4Ajest przewodem
S
do podłączania czujników temperatury pomieszczenia
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER do modułów BT EAR2
lub BT EAR6.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
siłownik
AC/DC

nr art.

€ / szt

P=
szt.

230 V
24 V

BTESA 230
BTESA 24

47,65
47,65

10
10

Wymiary szer./wys./głęb.: 44 x 51 x 48 mm

Wskazówka:
Do modułów przyłączeniowych BEKOTEC należy
zastosować siłownik 230 V.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK
przewód podłączeniowy



L=m

nr art.

€ / szt

P=
szt.

100

BTZK 4A 100M

50,94

10

Uwaga:
Pomiędzy czujnikami temperatury pomieszczenia Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER a modułami przyłączeniowymi dla 2 lub 6 czujników
temperatury pomieszczenia BTER mogą być
podłączone tylko przewody o maksymalnym
przekroju żyły 0,8 mm².
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Wszystkie ceny bez VAT-u.
Jednostka cenowa (np. sztuka, zestaw) = najmniejsza oferowana jednostka
P = paczka lub opakowana jednostka

Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Elektryczna regulacja temperatury ściany – pokrywa dodatkowe
zapotrzebowanie na ciepło w łazience
Przy pomocy ogrzewania podłogowego często
nie można wystarczająco ogrzać łazienek o dużej
powierzchni. W takim przypadku elektryczna regulacja temperatury ścian Schlüter®-DITRA-HEAT-E
doskonale uzupełnia ceramiczną posadzkę klimatyzowaną, pokrywając istniejące zapotrzebowanie
na ciepło. Ponadto strefy wymagające regulacji
temperartury mogą być indywidualnie dobrane,
zgodnie z życzeniem inwestora i użytkownika, na
przykład poprzez zastosowanie ogrzewania ścian
dokładnie w obszarze prysznica.

Długowieczne i nie wymagające
33
konserwacji.
Wygodne doposażanie/późniejsze
33
układanie.
Szybkie nagrzewanie.
33
Łatwe układanie.
33
Niewielka wysokość konstrukcji.
33
Praktyczny kompletny zestaw.
33
Więcej informacji na ten temat zanjduje się w
internecie pod adresem http://www.schlueter.pl

© Atlas Concorde
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM – Pomoc do kalkulacji
elementy kalkulacji

Dom jednorodzinny

System BT

... EN/P

... EN/PF

... EN 23 F

Rozstaw układania VA/mm

... EN 18 FTS

... EN 12 FK

VA 150

VA 150

VA 150

VA 100

VA 150

VA 100

VA 150

Zapotrzebowanie na rurę grzewczą m/m²

6,66

6,66

6,66

10,00

6,66

10,00

6,66

cena

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

Koszty dla:
–– Płyty jastrychowe z
wypukłościami
–– Pasek brzegowy
–– DILEX-DFP
Profile dylatacyjne

–– Rury grzewcze
–– Rozdzielacze obiegów &
osprzęt
–– Skrzynki rozdzielcze
–– Termostat pomieszczenia/
Technika regulacyjna

ca. 47,40 ca. 51,50 ca. 50,40 ca. 71,00 ca. 57,90 ca. 64,60 ca. 52,80

(bez sterowania czasowego)

elementy kalkulacji

500 m² powierzchnie wystawowe / pomieszczenie wielkowymiarowe

System BT
Rozstaw układania VA/mm

... EN/P

... EN/PF

... EN 23 F

VA 225

VA 300

VA 225

VA 300

VA 225

VA 300

Zapotrzebowanie na rurę grzewczą m/m²

4,44

3,33

4,44

3,33

4,44

3,33

cena

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

€/m²

ca. 28,80

ca. 26,10

ca. 32,40

ca. 29,80

ca. 29,80

ca. 27,20

Koszty dla:
–– Płyty jastrychowe z
wypukłościami
–– Pasek brzegowy
–– DILEX-DFP
Profile dylatacyjne

–– Rury grzewcze
–– Rozdzielacze obiegów &
osprzęt
–– Skrzynki rozdzielcze
–– Termostat pomieszczenia/
Technika regulacyjna
(bez sterowania czasowego)

Ceny wiążące do 31.12.2018
Wszystkie ceny bez VAT-u.

Dalsze elementy konstrukcji:
izolacja tłumiąca odgłosy kroków
izolacja cieplna
jastrych
Schlüter®-DITRA 25 lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
zaprawa cienkowarstwowa
materiał posadzki
Schlüter®-DILEX dylatacje
Schlüter®-DILEX dylatacje obwodowe
Koszty systemu ogrzewania podłogowego Schlüter®-BEKOTEC-THERM zależne są od dalszych czynników związanych z danym obiektem. W kalkulacji należy na przykład uwzględniać wysokość i wielkość pomieszczeń, ilość obiegów grzewczych i rozstaw rur grzewczych, a także dobrany rodzaj techniki regulacyjnej.
Na podstawie naszych doświadczeń dokonaliśmy kalkulacji kosztów materiału w oparciu o ceny brutto wszystkich koniecznych komponentów systemu BEKOTEC-THERM
w połączeniu z techniką regulacyjną dla typowego domu jednorodzinnego w przeliczeniu na 1 m². Alternatywnie przeliczyliśmy także przeciętną cenę dla 1 m² pomieszczeń
wielkowymiarowych o powierzchni 500 m² – np. hal wystawowych. Ceny nie zawierają kosztów robocizny i przedstawione zostały w tabeli. Stanowią one jedynie orientacyjną podstawę do kalkulacji – dla poszczególnych obiektów mogą one odpowiednio się różnić.
Należy uwzględnić dalsze elementy konstrukcji, np. izolację, jastrych, Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-HEAT lub Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 i posadzkę.
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Notatki
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Dalsze elementy systemowe
Do niezawodnych posadzek ceramicznych i z kamienia naturalnego w połączeniu z Schlüter®-BEKOTEC-THERM służą poniżej opisane
produkty systemowe Schlüter (patrz osobny cennik).

Schlüter®-DITRA 25
Mata oddzielająca

Schlüter®-DITRA 25 oddziela posadzkę ceramiczną lub z kamienia naturalnego od jastrychu,
zapobiega przenoszeniu naprężeń lub rys z podłoża do posadzki i umożliwia równomierne
rozprowadzanie ciepła. Schlüter®-DITRA 25 wykonywać można w pomieszczeniach wilgotnych
jako uszczelnienie zespolone (dalsze informacje – patrz informacje o produkcie 6.1).

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
Mata oddzielająca

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 oddziela wykładzinę ceramiczną lub z kamienia naturalnego od
jastrychu, zapobiega przenoszeniu napięć i rys z podłoża do górnej warstwy wykładziny i służy
do równomiernego rozłożenia ciepła. Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 dzięki temu, że wentyluje
wykładzinę od dołu na całej powierzchni, umożliwia szybkie i dokładne schnięcie zaprawy
cienkowarstwowej także w przypadku większych powierzchni (dalsze informacje patrz karta
techniczna produktu 6.2).

Schlüter®-DILEX
Profile dylatacyjne

Schlüter®-DILEX-BWB/-BWS/-KS/-EDP/-AKWS są profilami do szczelin dylatacyjnych,
układanymi w celu otrzymania wymaganego podziału pól posadzki na macie oddzielającej
Schlüter. Zmiany długości, np. powodowane zmianami temperatur, zostają w ten sposób
przejmowane przez konstrukcję (dalsze informacje – patrz informacje o produkcie 6.1, 6.24.6,
4.7, 4.8, 4.16, 4.18).

Schlüter®-DILEX
Profile brzegowe i połączeniowe

Schlüter®-DILEX-RF jest elastycznym profilem spoin brzegowym do połączenia posadzek z
płytkami cokołowymi lub ściennymi. Schlüter®-DILEX-BWA/-AS to profile do elastycznych połączeń z pionowymi elementami budowlanymi (dalsze informacje patrz prospekty 4.9, 4.10, 4.14).
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Schlüter-Systems w Internecie
Pod adresami www.bekotec-therm.com można znaleźć wiele przydatnych informacji, sugestii i wskazówek na temat ceramicznej podłogi
klimatyzowanej Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Inwestorzy znajdą tu także pomoc w poszukiwaniu wykonawców dla swojej inwestycji.

Na stronie www.schlueter.pl znajduje się pełny przegląd naszych produktów systemowych. Łatwo. Przejrzyście. Szybko. Mogą Państwo
pobrać karty techniczne, zadać pytanie lub po prostu znaleźć informacje.
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Warunki dostaw i płatności
1. Postanowienia ogólne

5. Płatność

Poprzez udzielenie zlecenia zlecający akceptuje i poddaje się dzia-

Rachunki wystawiane przez naszą ﬁrmę należy regulować w Euro

łaniu niniejszych ogólnych warunków dostaw i płatności. Niniejsze

zgodnie z terminem wymagalności. Skonto oraz rabat udzielane

warunki obowiązują przez cały czas trwania stosunków handlo-

zostają tylko na podstawie osobnych uzgodnień. W przypadku,

wych, chyba że zostaną w formie pisemnej zmienione. Sprze-

że wcześniejsze, należne rachunki nie zostały jeszcze wyrównane,

ciwiamy się stanowczo warunkom kupna klienta o ile odbiegają

wykluczone jest potrącenie skonta na nowych rachunkach. W

one od naszych warunków. Jedynie, gdy odbiegające pojedyncze

razie niezachowania umownych terminów płatności przysługuje

warunki klienta, zostaną przez nas przyjęte na piśmie, są one dla

nam prawo naliczania, począwszy od daty wymagalności, odse-

nas zobowiązujące.

tek przekraczających o 5% bazową stopę procentową rocznie (§

2. Oferety i ceny

247, Abs. 1 BGB). W razie płacenia w formie przelewów potwier-

W braku innych jednoznacznych uzgodnień wszystkie oferty trak-

dzanych, wekslami czy czekami, zapłata liczy się jako dokonana

tuje się jako wolne od zobowiązań i niewiążące. Wiążącą ceną

od dnia ich realizacji. W przypadku niedotrzymywania naszych

sprzedaży dla wszystkich dostaw jest cena obowiązująca w dniu

terminów płatności lub w przypadku gdy dowiemy się o innych

dostarczenia towaru. Każdorazowo wiążące są ceny zwarte w

okolicznościach, które prowadzą do obniżenia naszego zaufania

ostatnim wydanym cenniku. W braku odmiennych postanowień,

co do wypłacalności i rzetelności klienta, możemy zażądać natych-

jako wiążące są ceny bez podatku obrotowego (tzn. bez VAT).

miastowej zapłaty wszystkich naszych wierzytelności. Fakt ten

3. Dostawa, odbiór, miejsce spełnienia świadczenia

upoważnia nas również do odstąpienia od umowy. Dostawy do

Dla wszystkich zleceń przesyłka następuje na koszt i ryzyko zama-

nieznynych nam klientów albo w ramach tzw. małych zleceń lub

wiającego z zakładu producenta albo z naszego magazynu, również

z innych uznanych przez nas za konieczne powodów, mogą być

w przypadku dostaw bezfrachtowych. Wyłączona jest odpowie-

realizowane za pobraniem przez doręczyciela lub przy odbiorze

dzialność cywilna z tytułu szkód zaistniałych podczas transportu

możemy wymagać zapłaty gotówką.

lub w miejscu przeznaczenia. Na zamawiającym ciąży obowiązek

6. Zastrzeżenie własności

zgłoszenia przewoźnikowi uszkodzeń i utraty rzeczy, przed odbio-

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitego

rem oraz obowiązek zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych.

spłacenia przez kupującego wszystkich roszczeń wynikających

Zastrzega się dla wszystkich zleceń możliwość doręczenia. Zwłoka

z umowy. Na kupującym ciąży obowiązek niezwłocznego infor-

w dostawie uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy,

mowania o prawach osób trzecich do towarów dostarczonych z

bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Nie pono-

zastrzeżeniem prawa własności. W razie dalszego zbycia dostar-

simy odpowiedzialności z tytułu terminów dostaw.

czonych przez nas towarów lub zbycia przedmiotów z tych towa-

4. Rękojmia

rów wyprodukowanych albo wbudowania ich na nieruchomości

Roszczenia z tytułu braków ilościowych winny być dochodzone

osoby trzeciej, tak że staną się częścią składową tej nierucho-

niezwłocznie po otrzymaniu towaru, w każdym razie przed jego

mości - wszelkie roszczenia oraz prawa pochodne sprzedawcy

wbudowaniem. Z tytułu dostaw obciążonych wadami kupującemu

zarówno wobec nabywcy jak i osób trzecich, przechodzą na nas.

przysługuje wyłącznie prawo odstąpienia od umowy lub żądania

Nie ma wymogu skladania odrębnego oświadczenia woli o przele-

obniżenia ceny. Wszelkie inne roszczenia zostają wykluczone.

wie (cesji). Prawa wnikające z zastrzeżenia własności są skuteczne

Miejscem spełnienia świadczenia, również w przypadku dostaw

do momentu całkowitego wygaśnięcia wszystkich ewentualnych

bezfrachtowych, jest miejsce załadunku w Iserlohn/Niemcy. Przy

zobowiązań, które w interesie kupującego lub odbiorcy przejął

sprzedaży według wzoru gwarancja obejmuje wyłącznie odbiór

dostawca / sprzedający.

fachowy metodą pobierania próbki. W przypadkach dalszego

7. Zmiany

przetwarzania naszych produktów, odsyłamy każdorazowo do

Jakiekolwiek zmiany niniejszych warunków wymagają pod rygorem

naszych aktualnych prospektów i instrukcji technicznych. Zapew-

nieważności formy pisemnej. Uzgodnienia ustne lub telefoniczne

nienia o jakichkolwiek właściwościach użytkowych wykraczających

mogą być wiążące tylko wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone na

poza ramy tychże prospektów i instrukcji są bezskuteczne, chyba

piśmie. Ogólne warunki kupującego sprzeczne z niniejszymi nie

że zostaną odrębnie zagwarantowane na piśmie.Porady i instruk-

podlegają uznaniu. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych

cje użytkowania opracowane zostały w oparciu o przeprowadzone

warunków dostaw i płatności okazałyby się sprzeczne z obowią-

doświadczenia i badania oraz według najlepszej wiary. Odpowie-

zującymi przepisami prawa, nie wywiera to wpływu na ważność

dzialności cywilnej z tego tytułu nie ponosimy, chyba że, wady

pozostałych postanowień.

dostarczonego produktu upoważniają do roszczeń uregulowanych

8. Sąd właściwy i uwagi zamykające

prawnie na zasadzie gwarancji lub odpowiedzialności cywilnej.

Sądem właściwym, również w sprawie weksli oraz czeków, jest

Użytkownik produktu nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności

sąd w Iserlohn lub Hagen o ile klient jest zarejestrowanym kupcem,

fachowego sprawdzenia produktu przed montażem, zgodnie z

lub gdy spełnione zostają warunki wynikającez §38 niemieckiego

istniejącą sytuacją na budowie, pod względem wad lub zastoso-

kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). Ewentualne sprawy

wania produktu dla konkretnego zastosowania. Przy wbudowa-

sporne wynikające z realizacji postanowień umowy rozstrzygane

niu produktów, które np. ze względu na swą nowość lub rodzaj

zostają na podstawie prawa niemiecckiego, w taki sam sposób jak

wbudowania, nie odpowiadają zasadom reguł techniki, odpowiada

sprawy sporne pomiędzy krajowcami w kraju. W przypadku, gdyby

klient (przetwórca) za podjęcie odpowiednich umów z inwestorem.

pojedyncze z punktów niniejszych „Warunków dostaw i płatności”
straciły swoją ważność, to pozostałe zapisy tych zasad pozostają
w mocy.

35

www.bekotec-therm.com

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Idealne uzupełnienie do jeszcze większego
komfortu mieszkania!
Elektryczne ogrzewanie podłogi z technologią Schlüter®-DITRA.
Kompatybilne systemy z Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Więcej informacji pod www.schlueter.pl.

Wasz Partner:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.bekotec-therm.com

nr art. 553 115/18 – Wydanie 09/17

Niniejszy cennik unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie cenniki. Zastrzegamy sobie prawo do błędów, zmian, błędów w
druku oraz zmian służących innowacji produktu lub wynikających z warunków dostawy. Odchyłki barw na zdjęciach zaprezentowanych w cenniku są uwarunkowane techniką drukarską.

