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Systém tacker

Ceník 3/2022

Deska tacker pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex
Geniaĺnı ́princip: nejlepsı̌ ́vlastnos� prǐ poklad́ce, jednodusšı̌ ́
transport a skladovańı.́ Pro spolehlivou fixaci otopné trubky
SCHU�TZ slouzı̌ ́stabilnı ́8mm sǐroké prı̌ćhytné spony. Spolehlivou
fixaci trubky velmi urychluje a usnadňuje speciaĺnı ́montaźňı ́
naśtroj. Deska je pak především vhodná tam, kde bude docházet
k vysokému zátěžení podlah!

quadro-takk PRO

Vhodné pro trubky
ø 14, 16, 17, 18, 20mm

Technické informace: 4001077
tepelnýodporRλ: 0,91m2K/W

útlumkrocějovéhohluku∆Lw,R: 0dB
tloušťkadesky: 30mm

max. za�žitelnostdleEN13163: 100kPa

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m2

quadro-takkPROEPSDEO100/30 rozměr: 1000×10300mm 4001077 10,3m2/role 342,00

Pozn.: Další typy systémových desek tacker s rozdílnou tloušťkou a za�žitelnos� jsou
k dispozici na vyžádání a prohlédnout si je můžete ve velkém technickém ceníku.

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌balení

příchytnásponakespolehlivémuupevněníotopných trubek
(14–20mm)pomocímontážníhonástroje tacker;balenove fólii 3028686 200ks 481,00

Prí̌chytná spona tacker 8 mm pro desky tacker

Deska tacker pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex
Tepelná a krocějová izolace z extrudované polystyrénové tvrzené
pěny EPS-T dle EN 13163, bez freonů, hydroizolacňí fólie
s kotevní tkaninou a s rastrem5 cm jako ochrana pro� vlhkos�
potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá
hrana, podélný 30mmprěsah krycí fólie nově se samolepicím
pruhem.

Vhodné pro trubky
ø 14, 16, 17, 18, 20mm

Technické informace: 4032238 4029022 4028087
tepelnýodporRλ: 0,77m2K/W 0,46m2K/W 0,68m2K/W
dynamická tuhost: SD30 SD30 SD20

útlumkrocějovéhohluku∆Lw,R: 27dB* 27dB* 29dB*
tloušťkadesky: 30 (28)mm 20(18)mm 30(27)mm

max. za�žitelnostdleEN13163: 5,0kPa 5,0kPa 4,0kPa

ultra-takk PRO

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m2

ultra-takkPROEPS-T30-2 rozměr: 1000×10000mm 4032238 10,0m2/role 248,00
ultra-takkPROEPS-T20-2 rozměr: 1000×10000mm 4029022 10,0m2/role 226,00
ultra-takkPROEPS-T30-3 rozměr: 1000×10000mm 4028087 10,0m2/role 226,00
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Systém s výstupky

Ceník 3/2022

Technické informace: 4006923 4042452 4006926
tepelnýodporRλ: 0,85m2K/W 0,45m2K/W 0,45m2K/W
dynamická tuhost: SD20 SD50 –

útlumkrocějovéhohluku∆Lw,R: 29dB* 24dB* –
tloušťkadesky: 30 (28)mm 11(9)mm 11mm

48(46)mmsvýstupky 29 (27)mmsvýstupky 29mmsvýstupky
max. za�žitelnostdleEN13163: 5,0kPa 5,0kPa 150kPa (max. tlakovénapě�)

Deska s výstupky pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex
Z vakuově tvarované fólie z umělé hmoty s nášlapně odolnými
vypěněnými výstupky tvaru korunky k upvevnění trubek v rastru
s roztecí̌ 5,5 cm, kombinovaná tepelná a krocějová izolace EPS-T,
bez freonů, s prěsahem krycí fólie, uzpůsobeno i pro diagonální
pokládku.

Vhodné pro trubky
ø 14, 16, 17mm

Deska s výstupky

cí̌slo zboží
jednotka balení
(deska 1,34 m2) Kc/̌m2

TypEPS-T30-2 (DESsg) rozměrdesky: 907×1472mm 4006923 13,4m2 (10desek) 446,00
TypEPS-T11-2 (DESsg) rozměrdesky: 907×1472mm 4042452 24,12m2 (18desek) 442,00
TypEPS150-11 (DEO) rozměrdesky: 907×1472mm 4006926 24,12m2 (18desek) 460,00

umožňujetakédiagonálnípokládku✓

BEZKONKURENČNÍ
KVALITA

Deska profilová pro suchou montáž se zámky tvaru zipu; pro
otopné trubky duo-flex a tri-o-flex
Tepelná izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny, bez
freonů, vodící drážky pro teplorozvodnémoduly s otopnou
trubkou, pokládka ve tvarumeandru nebo šneku, pokládací
rozteč v rastru 11,5 cm.

Vhodné pro trubky
ø 14mm

Technické informace: 4003961 4003959
tepelnýodporRλ: 0,77m2K/W 0,57m2K/W

útlumkrocějovéhohluku∆Lw,R: 0dB 0dB
tloušťkadesky: 30mm 25mm
tlakovéza�žení: 2,0#/4,0## kPa 2,0#/4,0## kPa

#proFermacell 2E22, jinéproduktyv souladuspokynyvyŕobce
##proFermacell2E22+10mmsad́rovlaḱnitédesky, jineproduktyv souladuspokynyvyŕobce

Deska profil typ 30 nebo 25 (DEO)

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m2

Typ30 (DEO) hrubý rozměrdesky: 606×1181mm 4003961 6,60m2 (10desek) 493,00
Typ25 (DEO) hrubý rozměrdesky: 606×1181mm 4003959 7,92m2 (12desek) 463,00

Teplorozvodný modul WLM 805 mm
zpozinkovanéhoplechukop�málnímurozvádění tepla,
zlomovámísta, šírǩa112mm,délka805mm

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
3007120 30ks 114,00

Suchý systém

Oddeľovací ochranná fólie
fólie zpolyetylénu0,2mmkochraně izolacňíchdesek
zpolystyrénuprǐ pokládánínaživicňénebozvlácň̌ovadlo
obsahující těsnící pásy, rovněž jakopodklad,
délka rolí 50m, šírǩapásu4m

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m2

1163388 200m2/role 33,00
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Systém s upínací lištou (bez izolační desky)

Ceník 3/2022

Prí̌slušenství pro izolace a otopné trubky
Dilatacňí okrajový lem Typ PE-F pro cementové a lité poteřy u desek tacker a pro suchý systém

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m
dilatační lemzpolyetylénovépěnysuzavrěnýmibuňkami,
snavarěnoupolyetylénovouzástěrkouaprǐpravenými zárězy
proodtržení, dleDIN18560
160mm×8mm

1163310 role25m
4role 32,00

Nástroje, nárǎdí a pomocné montážní prostrědky
Montážní nástroj tacker

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
kaplikaciprí̌chytnýchspontacker8mm,vhodnéprodesky
tacker 3025968 1ks 3630,00

ne�o cena

Kalibrovac ̌s odhrotovacěm
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

blok z umělé hmoty s kalibrovacími a odhrotovacími trny pro
rozměry trubek: 14 × 2, 16 × 2, 17 × 2, 18 × 2, 20 × 2mm 1180215 1ks 1520,00

ne�o cena

Odvíjec ̌na trubky „Orion“
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

vhodný pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex (viz str. 2 a 3),
k položení bez prorězu, skládací (video na našemYoutube)

3007086 1ks 8780,00

ne�o cena

Dilatacňí okrajový lem Typ PE-B pro cementové a lité poteřy pro všechny typy systémových desek
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m

zpolyetylénovépěnysuzavrěnýmibuňkami, snavarěnouextra
širokoupolyetylénovouzástěrkou, samolepicí zadní stranou
aprǐpravenými zárězyproodtržení, dleDIN18560
160mm×8mm

5000752 role25m
4role 41,00

Spárový dilatacňí profil SAMOLEPICÍ 80 × 10 mm, délka 2 m
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m

úhlovýprofil–patkasesamolepicí podstavouvcětně lemu,
zPEsuzavrěnýmibuňkami
2000mm×10mm×80mm

5001371 20m 229,00

Chránicǩa spárová 25/20, podélně narí̌znuto
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

proprůchodyotopných trubekvpohyblivýchspárách, vhodné
prootopnétrubkydoø17mm,délka300mm 1163000 20ks 28,00

Chránicǩa pro otopné trubky do ø 17 mm v roli
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m

ochranná trubkazpolyetylénuproprůchodyvpohyblivých
spáráchamístech, kdenení žádoucíprěnos tepla 1180649 10m/50m 22,00

upínací lišta zuměléhmotykespolehlivémuupevněníotopných
trubek, rozteč5 cm cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m

pro trubkuø14mm,délka2m 5001182 8m 78,00
pro trubkuø16/17mm,délka2m 1163418 8m 78,00

pro trubkuø20mm,délka2m 1163477 8m 78,00

Upínací lišta

Na položky s oznacěním „ne�o cena“ se nevztahují obchodní slevy.
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Otopné trubky pro podlahové topení

Ceník 3/2022

Rozměry svazku trubek: A/B/C objem vody cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m
(l/m) role paleta

14×2mmduo-flexPE-Xa 780/440/80 0,070 3006737 120m 2040m 57,00
780/440/150 3006738 240m 2400m 57,00
780/440/370 3006739 600m 1800m 57,00

16×2mmduo-flexPE-Xa 780/440/110 0,110 4036621 120m 2040m 44,00
780/440/200 4036623 240m 2400m 44,00
780/440/480 3002654 600m 1800m 42,00

17×2mmduo-flexPE-Xa 780/440/110 0,133 4036622 120m 2040m 46,00
780/440/210 4036624 240m 2400m 46,00
780/440/350 3076841 400m 2400m 42,00
780/440/500 3002660 600m 1800m 42,00

20×2mmduo-flexPE-Xa 780/440/160 0,200 3006778 120m 1440m 62,00
900/440/500 3006780 600m 1800m 62,00

25×2,3mmduo-flexPE-Xa 795/440/370 0,327 3050211 200m 800m 99,00
810/440/510 3084825 300m 900m 99,00

duo-flex PE-Xa – bezpecňostní otopná trubka z umeľé hmoty
5vrstváplastovábezpecňostní trubkazesíťovanéhopolyetylénuPE-Xa (zesíťovánoperoxidem)dleDINEN15875,
kyslíkovábariéra–difúzní těsnostdleDIN4726, vhodnépro topení i chlazení.

Technické informace:
provozní teplota: 95 °C

provozní tlak: 6barů
poloměrohybus/bezpomociohýbacípružiny: 5×d

koeficientdélkové roztažnos�: 1,4×10–4K–1

tri-o-flex PE/AL/PE – bezpecňostní vícevrstvá otopná trubka s kovovou výstelkou

Rozměry svazku trubek: A/B/C objem vody cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m
(l/m) role paleta

14×2mmtri-o-flexPE/AL/PE 760/440/130 0,070 3002687 200m 2400m 59,00
780/780/500 3039264 500m 2500m 59,00

16×2mmtri-o-flexPE/AL/PE 750/440/190 0,110 3002688 200m 2400m 46,00
780/450/500 3008496 500m 1500m 46,00

18×2mmtri-o-flexPE-X/AL/PE-X 750/440/180 0,154 90218100 100m 1200m 54,00
750/440/310 90218200 200m 1200m 54,00

Vícevrstvébezpečnostníotopnétrubky tri-o-flexPE/AL/PE , kyslíkovábariéra–difúzní těsnostdleDIN4726, vhodnépro
topení i chlazení.

Technické informace:
provozní teplota: 95 °C

provozní tlak: 6barů
poloměrohybus/bezpomociohýbacípružiny: 3×d/5×d

koeficientdélkové roztažnos�: 2,3×10–5K–1

duo-flex PE-RT – otopná trubka z umeľé hmoty

Rozměry svazku trubek: A/B/C objem vody cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌m
(l/m) role paleta

16×2mmduo-flexPE-RT 780/440/190 0,110 5000190 240m 2400m 44,00
780/440/470 1157876 600m 1800m 44,00

17×2mmduo-flexPE-RT 780/470/250 0,133 5000191 240m 2400m 45,00
780/440/400 5006108 400m 2400m 45,00

Plastováotopná trubka,dleDIN16833, kyslíkovábariéra–difúzní těsnostdleDIN4726znezesíťovanéhopolyetylénuPE-
RT.

Technické informace:
provozní teplota: 95 °C

provozní tlak: 6barů
poloměrohybus/bezpomociohýbacípružiny: 5×d

koeficientdélkové roztažnos�: 1,5×10– 4K– 1
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Rozdělovačě pro podlahové vytápění

Ceník 3/2022

Rozdělovač propodlahové topení a chladící systémy, tělo rozdělovacě z nerezu, snadná
montáž, prǐpojení s plochým těsněním, rozdělovač s vnějším1“ závitemproprǐpojení na
systém libovolně zprava/zlevanebo strí̌davě, vypouštěcí a odvzdušňovací ven�l integrován
Sestává z:
Rozdělovač(prí̌vod) DN 25: s integrovanýmiuzavíratelnýmiukazatelyprůtoku0,1–5 l/min.
Sběrač (zpátecǩa) DN 25: s integrovanými uzavíratelnými jemnými ven�ly pronastavení
průtoku topnéhomédia, rucňí ochranné vícǩo a adaptér se závitempromontáž
termopohonů.
Soucá̌s� rozdělovacě je sadakoncovýchskupin svypouštěcímaodvzdušňovacímven�lem.
Sveřný adaptér 3/4“ pro prǐpojení otopných trubek se musí objednat zvlášt.̌ Konzoly pro
rozdeľovac ̌ jsou již obsaženy ve skrí̌ni rozdeľovacě a prǐpraveny k montáži, jen u násteňné
montáže se musí konzoly objednat zvlášt.̌

Rozdeľovac ̌typ Komfort 90-3 z nerezu

délka cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks schéma
2topnéokruhy d=170mm 3053410 1ks 3158,00 s rozměry

3topnéokruhy d=220mm 3053411 1ks 4147,00
4 topnéokruhy d=270mm 3053412 1ks 4768,00
5 topnýchokruhů d=320mm 3053413 1ks 5548,00
6 topnýchokruhů d=370mm 3053414 1ks 6362,00
7 topnýchokruhů d=420mm 3053415 1ks 7183,00
8 topnýchokruhů d=470mm 3053416 1ks 8049,00
9 topnýchokruhů d=520mm 3053417 1ks 8877,00
10 topnýchokruhů d=570mm 3053418 1ks 9696,00
11 topnýchokruhů d=620mm 3053419 1ks 10547,00
12 topnýchokruhů d=670mm 3053420 1ks 11388,00
13 topnýchokruhů d=720mm 3053421 1ks 12247,00
14 topnýchokruhů d=770mm 3053422 1ks 13062,00

detail
průtokoměrů
SCHÜTZ
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Příslušenství pro rozdělovače

Ceník 3/2022

vhodnýpro rozdělovacě, sestáváz:ochrannéhopouzdra,
svěrnéhokroužkuaprěvlecňéma�ce cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
14×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159887 10ks 115,00
16×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159933 10ks 120,00
17×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159895 10ks 120,00
20×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159909 10ks 127,00
25×2,3 trubkazuměléhmotyPEX 5001340 10ks 525,00
14 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE 1178083 10 ks 132,00
16 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE 1178091 10 ks 132,00
18 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-X/AL/PE-X 59503018 10 ks 151,00

Adaptér sveřný 3/4“ EUROKONUS

zmosazi, kbezpecňémuspojeníotopných trubek cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
14×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159658 10ks 321,00
16×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159712 10ks 328,00
17×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159666 10ks 328,00
20×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159682 10ks 341,00
25×2,3 trubkazuměléhmotyPEX 5001191 10ks 465,00
14 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE 5000121 10 ks 331,00
16 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE 1159704 10 ks 341,00
18 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-X/AL/PE-X 50029018 10 ks 450,00

Sveřná spojka

zmosazi, kprǐpojenínaarmatury cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
14×2 trubkazuměléhmotyPEX 1181114 10ks 223,00
16×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159798 10ks 230,00
17×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159720 10ks 230,00
20×2 trubkazuměléhmotyPEX 1159747 10ks 247,00
14 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE 1179365 10 ks 247,00
16 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE 1179373 10 ks 247,00
18 × 2 vícevrstvá trubka tri-o-flex PE-X/AL/PE-X 50009018 10 ks 310,00

Sveřné šroubení

zmosazi, kprǐpojenínaarmatury cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
14×2 trubkazuměléhmotyavícevrstvá trubka 1177869 10ks 243,00
16×2 trubkazuměléhmotyavícevrstvá trubka 1177877 10ks 247,00
17×2 trubkazuměléhmotyavícevrstvá trubka 1221752 10ks 247,00
18×2 trubkazuměléhmotyavícevrstvá trubka 50200018 10ks 175,00
20×2 trubkazuměléhmotyavícevrstvá trubka 1177958 10ks 262,00
25×2,3 trubkazuměléhmotyavícevrstvá trubka 5003630 10ks 540,00

Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním

Sada kulových uzáveřů 1“ IG / 1“ IG s prěvlecňou ma�cí (uzavrění rozdeľovacě)
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

sestávázkulovéhouzávěrunaprí̌vodua
zpátecče z mosazi, který jevhodnýk
rozdělovacǐ, spácǩouvcětně těsnění

standardní
ver�kální

5000732
5006585

1sada
1sada

1021,00
1384,00

Sada konzol pro rozdeľovacě
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

zpozinkovanéplochéoceli, se závěsemna lištu, stavěcím
šroubemahluk tlumicíobjímkouprouložení tělesa rozdělovače
asběračeDN25

5004824 1sada 389,00

Vodicí oblouk 90°
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

zuměléhmoty jakoochrana trubekprědpoškozeníma
napojení trubekk rozdělovacǐ, vhodnéprootopnétrubky
oø14–17mm

5000793 20ks 42,00
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Skříně rozdělovače

Ceník 3/2022

Tlouštǩa plechu 1,3 mm zajištǔje vysokou pevnost a stabilitu
promontáž pod omítku/vestavnoumontáž s různou hloubkou zabudování od 90 do
140mm, sestává z:
• žárově zinkovaný stabilní ocelový plášt,̌ ochranný kryt bránící poškození během stavby
• postranní stěny vybaveny každá 2 prědlisovanými otvory, zadní strana se spodní
stabilizacňí hranou

• na výšku nastavitelné podstavy s uvnitř ležícími krí̌dlovýmimatkami
• montážní lišta (uzavrěná lišta) pro snadnou svěrnoumontáž základního a rozširǒvacích
modulů varima�c

• 2 upevňovací lišty pro variabilní usporá̌dání konzol
• sada prědem smontovaných konzol rozdělovacě s objímkami rozdělovacě v provedení
s tlumenímhluku

• vodící trubka pro šetrné vedení otopné trubky a plech chránící prěd potěrem
• serǐditelný rám a prědní dvírǩa s uzávěrem s drážkou s nástrǐkempráškové barvy
podobné RAL 9016 a ochrannou folií

• rám a prědní dvírǩa s uzávěrem v prí̌davnémochrannémbalení z vlnité lepenky

Skrí̌ň rozdeľovacě pod omítku série UP 90 (vestavná montáž)

typ rozměr v mm počet topných okruhů
V Š H bez bloku čerpadla s blokem čerpadla cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

UP90-0 690 490 90 2–3 5006452 1ks 3962,00
UP90-1 690 690 90 4–7 2–4 5006453 1ks 4203,00
UP90-2 690 890 90 8–11 5–8 5006454 1ks 4676,00
UP90-3 690 1090 90 12–14 9–12 5006456 1ks 5384,00
UP90-4 690 1390 90 15–18 13–15 5006457 1ks 6487,00

Tlouštǩa plechu 1,3 mm zajištǔje vysokou pevnost a stabilitu
promontáž nad omítku/prědstěnovoumontáž smalou konstrukcňí hloubkou jen
90mm, provedení 140mmpro regulacňí stanici rozdělovacě varimat F/WR, kompletní
práškový nástrǐk, podobný RAL 9016, sestává z:
• žárově zinkovaný stabilní ocelový plášť
• odnímatelná zadní strana se spodní stabilizacňí hranou
• montážní lišta (uzavrěná lišta) pro snadnou svěrnoumontáž základního a rozširǒvacích
modulů varima�c

• 2 upevňovací lišty pro variabilní usporá̌dání konzol
• odnímatelný plech chránící prěd potěrem
• prědní dvírǩa s uzávěrem s drážkou a ochrannou fólií
• sada prědem smontovaných konzol rozdělovacě s objímkami rozdělovacě v provedení
s tlumenímhluku

Skrí̌ň rozdeľovacě nad omítku série AP 90, AP 140 (prědsteňová montáž)

typ rozměr v mm počet topných okruhů
V Š H (AP 140 s regulační stanicí

varimat F/WR) cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

AP90-0 690 490 90 2–3 5006458 1ks 4005,00
AP90-1 690 690 90 4–7 5006459 1ks 4124,00
AP90-2 690 890 90 8–11 5006490 1ks 4440,00
AP90-3 690 1090 90 12–14 5006491 1ks 5215,00
AP90-4 690 1390 90 15–18 5006492 1ks 6149,00

AP140-0 690 490 140 5006493 1ks 4777,00
AP140-1 690 690 140 2–4 5006494 1ks 5048,00
AP140-2 690 890 140 5–8 5006495 1ks 5719,00
AP140-3 690 1090 140 9–12 5006498 1ks 6393,00
AP140-4 690 1390 140 13–15 5006499 1ks 7784,00

Zámek skříně rozdělovače
cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

zámekskrí̌ně rozdělovacě vcětně klícě provšechny typyskrí̌ní 1160656 1ks 807,00
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Elektronický 2bodový regulátor prostorové teploty, prěsná regulace díky
pulznímodulaci s termickým zpětným vedením, pokles teploty pomocí
externího signálu o 2 K, korekce nastavené hodnoty, rozměry
86 × 86 × 29tmm (v × š × h), kry� IP20, trí̌da ochrany 2 (230 V) / trí̌da
ochrany 3 (24 V), barva pláště bílá. Provedení KOMFORT navíc chlazení
a funkce ochrany ven�lu.

Elektronický prostorový termostat varima�c

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
230VSTANDARD max.10 termopohonů, spínací výkon15W 5006002 1ks 793,00
230VKOMFORT max.10 termopohonů, spínací výkon15W 5006001 1ks 1417,00
24VSTANDARD max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006000 1ks 844,00
24VKOMFORT max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5005999 1ks 1417,00

Digitální LCD regulátor SCHÜTZ 24 V nebo 230 V, prěsná regulace
prostové teploty podlahových systémů vytápění, LCD displej, ovládání
kolecǩem, trvalé zobrazení aktuální prostorové teploty,menu
provozních režimů pro den, noc a „auto“, funkce ochrany ven�lu, funkce
pro�mrazové ochrany,montáž na zed� nebo na pa�ci (instalacňí krabice
pod omítku), rozměry 86 × 86 × 31mm (v × š × h).

Provedení KOMFORT navíc chlazení, podsvícený displej amožnost volby
teplotního útlumu.

Provedení CONTROL navíc integrovaný týdenní cǎsovac,̌ funkci
inteligentního spuštění a vypnu�, výstup cǎsovacě.

Digitální prostorový termostat varima�c

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
230VSTANDARD max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006006 1ks 1215,00
230VKOMFORT max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006005 1ks 1929,00
230VCONTROL max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006248 1ks 2717,00
24VSTANDARD max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006004 1ks 1440,00
24VKOMFORT max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006003 1ks 1929,00
24VCONTROL max.5 termopohonů, spínací výkon15W 5006247 1ks 2717,00

AKCE

LCD termostat SCHÜTZ
varianta BUS s černým
rámečkem
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STANDARD: prǐpojovací základna s nástrcňými kontakty, s teplotním
útlumem, pro prǐpojení prostorových termostatů a termopohonů,
signalizace stavu, kanál pro útlum.

KOMFORT obsahuje navíc: topení/chlazení, rí̌zení oběhového cěrpadla
a kotle, vstup pro cǐdlo rosného bodu.

Pozn.: Sběrnice 24 V je dodávána vcětně trafa.

Sbeřnice varima�c

K ovládání ven�lů na sběracǐ, montáž nacvaknu�m, provedení NC (bez
proudu zavřeno) – dodáno otevrěné pro snadnoumontáž a uvedení do
provozu, ukazatel polohy ven�lu, kabel 0,8m, kry� IP54 (EN 60529),
trí̌da ochrany II, zdvih 4mm, provozní výkon 1W.

Termopohon varima�c 100 N (uzavírací síla 100 Newtonu)̊

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
230V spínacíproud550mA(max.100ms) 5004134 1ks 772,00
24V spínacíproud300mA(max.2min) 5004135 1ks 772,00

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
sběrnice6zón 230VSTANDARD max.6 termostatů,15 termopohonů 5005995 1ks 2374,00
sběrnice6zón 230VKOMFORT max.6 termostatů,15 termopohonů 5005997 1ks 3341,00
sběrnice10zón 230VSTANDARD max.10 termostatů,18 termopohonů 5005996 1ks 2835,00
sběrnice10zón 230VKOMFORT max.10 termostatů,18 termopohonů 5005998 1ks 3566,00
sběrnice6zón 24VSTANDARD max.6 termostatů,15 termopohonů 5006323 1ks 4680,00
sběrnice6zón 24VSTANDARD max.6 termostatů,15 termopohonů 5005992 1ks 6592,00
sběrnice10zón 24VSTANDARD max.10 termostatů,18 termopohonů 5006215 1ks 5096,00
sběrnice10zón 24VSTANDARD max.10 termostatů,18 termopohonů 5005994 1ks 6941,00

Prí̌sady do potěru
W 200 S plas�fikátor

cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks
kplas�fikaci vytápěnýchcementovýchpotěrů, spotrěba0,15
kg/m2prǐ celkové tlouštčepotěru (mazaniny)65mm(nepro lité
anhydritovépotěry)

1163493 10kg 1090,00
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Technické informace:
vnější rozměry (V/Š/H): cca302/186/93mm
jmenovitá šírǩaprí̌pojky: DN25

max. tlak zarí̌zení: 6barů

Omezovačmaximální teploty
rozsahnastavení: +20 °Caž+90 °C

prědběžnénastavení: +60 °C
teplotaokolí: –20 °Caž+60 °C

spínacídiference: +/–2K

C�erpadloYonosPARARS25/6
rozsahpouži�,objemovýproudQ: 3,2m3/h
rozsahpouži�,dopravní výškaH: 6,7m

napě�motoru: 230V,50/60Hz
prí̌kon: 3–43W
kry�: IP×4D

stavebníhloubka: 130mm
teplotamédií: +3 °Caž+95 °C

3cestnýsměšovací ven�l
rozsahpouži�: +2 °Caž+130°C

závitováprí̌pojka: M30×1,5
regulacňě technickýdiferencňí tlak: 0,8baru cí̌slo zboží jednotka balení Kc/̌ks

hodnotakvs: 3,3m3/h 4035247 1ks 15 739,00

Regulacňí stanice rozdeľovacě varimat F
Regulační stanice pro kombinaci podlahového vytápění a vytápění otopnými tělesy omezuje teplotu na prí̌vodu na
maximální hodnotu, která semusí nastavit na regulátoru pevné hodnoty 3cestného směšovacího ven�lu.

Výhody:
• úspora další teplotní regulace na zdroji tepla pro nízkoteplotní vytápěcí okruh
• úspora dalšího potrubního rozvodumezi zdrojem tepla a rozdělovacěm podlahového vytápění

Pozor: Regulacňí stanici rozdělovacě jemožno zabudovat do skrí̌ně pod omítku série UP 90 prǐ minimální hloubce 130mm
nebo do skrí̌ně nad omítku série AP 140.
Pokyn:V prí̌padě, že dojde k uzavrění všech prǐpojených termopohonů jim prǐrǎzenými prostorovými termostaty, dojde
z hydraulických důvodů k vypnu� sekundárního oběhového cěrpadla. Navíc je požadováno osazení bypassem (prěpouštěcí
sady, obj. c.̌ 1258095)mezi prí̌vod a zpátecǩu sekundáru. Uvedené doporucění nemusí zohledňovat zvláštnos� jiných
použitých technických rěšení, a proto neprěbíráme za takovéto prí̌pady odpovědnost.

Regulacňí stanice rozdeľovacě s elektronickým cěrpadlem
Kompaktní, prědmontovaná a tlakově prězkoušená základní jednotka urcěná k vestavbě, zmosazi, smokroběžným
oběhovým cěrpadlem smotorem s permanentnímimagnety a integrovanýmprí̌způsobením výkonu pomocí plynulé
změny otácěk dle požadavku na dopravovanémnožství topné vody, 3cestný směšovací ven�l s regulárorempevné hodnoty,
propojený omezovačmaximální teploty, prǐpravený k prǐpojení, dva kulové uzávěry (c.̌ zboží 5000732) na primární straně
(prí̌vod/zpátecǩa) (tyto nejsou součás� – nutné objednat zvlášť), jeden kulový uzávěr na sekundární straně (prí̌vod)
vc.̌ teploměru.
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Naše KNOW-HOW a zkušenos� jsou Vaší výhodou

SCHU�TZ GmbH & Co. KGaA • Schützstraße 12, D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 2626 • 77-0 E-Mail: info2@schuetz.net • h�p://www.schuetz-energy.net

EUROHEAT, s.r.o. • zastoupení firmy SCHÜTZ pro ČR a SR
Rochlická 1855, CZ-46311 Liberec • info@euroheat.cz • www.euroheat.cz

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím vždy nejnovější vydání ceníku, které je k dispozici nawebu
www.euroheat.cz v sekci download. Všechny prědchozí verze pozbývají vydánímnového ceníku
platnost.

Uvedené ceny v tomto ceníku nezahrnují DPH—Právo technických a obchodních změn vyhrazeno.
Všechny použité obrázky pocházejí od firmy SCHÜTZ a není povoleno s nimi bez svolení jakkoli nakládat.

SCHÜTZ
Již vıće než 60 let vyvıj́ı ́spolecňost SCHU�TZ inova�vnı ́rěsěnı ́v oboru domaćı ́techniky: flexibilnı ́vzaj́emně kompa�bilnı ́
systémy, které nabıźı ́pro kazďý prı̌ṕad to sprav́né rěsěnı.́ Systémy jemozňo instalovat rychle a jednodusě. Vsěchny důlezǐté
stavebnı ́prvky jsou vyrab́ěny firmou SCHU�TZ a podléhajı ́prı̌śné kontrole kvality.
VEDLE SYSTÉMŮ PODLAHOVE�HO VYTÁPĚNÍ SCHÜTZ VÁM VŘELE DOPORUČUJEME I TATO SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
DOMÁCÍ TECHNIKY:

EUROHEAT
Naše společnostmá na českém trhu obchodní a technické zastoupení od roku 1998 a od roku 2003 je Vám v Liberci
k dispozici distribuční sklad, což významně ovlivnilo dostupnost celého sor�mentu. Nechceme se orientovat na Iaciné
a nekvalitní výrobky, a proto si naše dodavatele pečlivě vybíráme. Z tohoto důvodu v České a Slovenské republice
zastupujeme německou společnost Schütz a belgickou společnost GroupNivelles (jejíž součás� je značka I-Drain). Obě
firmy jsou dle našeho názoru špičkami ve svémoboru.

Našim obchodnímpartnerům, projektantůma zákazníkům však nechceme pouze dodávat to nejkvalitnější zboží od
prověřených dodavatelů. Proto se jim snažíme prostřednictvím našich obchodních zástupců poskytovat také různá školení
a technický a poradenský servis.

SCHU�TZ NA�DRZ�E NA TOPNE� OLEJE
Dvouplaśťǒvé nad́rzě SCHU�TZ z plastu – dvakrat́
bezpecňějsı̌,́ dvakrat́ tak dobré!
• Dvouplaśťǒvá konstrukce promodernı ́a bezpecňé

skladovańı ́topnyćh olejů
• Rozměry dle vasǐch potrěb
• Vmnoha různyćh provedenıćh

a kapacitaćh
• Ochranná SMP bariéra pro� zaṕachu oleje

AIRCONOMY®
Topenı,́ Větrańı ́a Chlazenı ́v jednom systému!
• Pro zdravé a prı̌j́emné bydlenı ́
• Absolutně �chý
• Absolutně hygienický
• Absolutně komfortní
• Absolutně efek�vní


