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Ogrzewanie elektryczne ma wiele zalet. Po rzeczowej i obiektywnej analizie, porównuj¹c inne systemy i rozwi¹zania,
elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w wielu punktach wypada znakomicie. Z pewnoœci¹ jest to idealne rozwi¹zanie
dla osób, które potrafi¹ liczyæ.

Zaleta nr 1: Ogrzewanie elektryczne jest ekonomiczne

Po uwzglêdnieniu wszystkich sta³ych i zmiennych kosztów dochodzi siê do zaskakuj¹cego wniosku: ogrzewanie elek-
tryczne zajmuje jedn¹ za najwy¿szych pozycji wœród najbardziej ekonomicznych systemów.

Dziêki nowoczesnej technologii steruj¹cej TECHNOTHERM® mo¿liwe jest optymalne wykorzystanie korzystnych nocnych
taryf oferowanych na wolnym rynku energii elektrycznej. Ponadto nie ma koniecznoœci budowania, instalowania
i utrzymywania drogich kot³owni i równie kosztownych urz¹dzeñ, zbiorników i ruroci¹gów.

Niezawodnoœæ w zasiêgu rêki:
elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
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Zaleta nr 2: Ogrzewanie elektryczne jest bezpieczne

Na terenie Europy, dziêki uwolnieniu rynku energetycznego, zapewniono d³ugoterminowe niezawodne zasi-
lanie w energiê elektryczn¹ przy rynkowo uzasadnionych cenach. Odbiorcy energii elektrycznej nie musz¹
obawiaæ siê sezonowych skoków stawek lub braku zaopatrzenia, które coraz czêœciej wystêpuj¹ w przypad-
ku pozosta³ych Ÿróde³ energii. Technologia ogrzewania akumulacyjnego jest stosowana z powodzeniem od
lat.

Zaleta nr 3: Ogrzewanie elektryczne nie powoduje zanieczyszczeñ

W miejscach, gdzie stosowane jest ogrzewanie za pomoc¹ urz¹dzeñ akumulacyjnych, powietrze
nie jest w ¿adnym stopniu zanieczyszczane. Nowoczesna technologia filtracyjna stosowana
w si³owniach pozwala zapewniæ, ¿e w porównaniu z pojedynczymi piecami powstaje o wiele
mniej zanieczyszczeñ.

Nocne urz¹dzenia akumulacyjne przyczyniaj¹ siê do tego, aby pr¹d, który wytwarzany jest rów-
nie¿ w nocy, znajdowa³ rozs¹dne zastosowanie. Ponadto pomiary porównawcze wykaza³y, ¿e zu¿y-
cie energii grzewczej w przypadku pracy urz¹dzenia akumulacyjnego jest o 20% ni¿sze ni¿
w przypadku ogrzewania centralnego.

Zaleta nr 4: Ogrzewanie elektryczne to m¹dre rozwi¹zanie w przypadku
przebudowy i rozbudowy

Rozwa¿aj¹c ró¿ne systemy ogrzewania dla pojedynczych pomieszczeñ lub poddaszy,
mo¿emy byæ pewni, ¿e technika ogrzewania akumulacyjnego TECHNOTHERM® to gwa-
rancja ³atwej i ekonomicznej instalacji i eksploatacji.

Tak to dzia³a: technologia akumulacyjnych urz¹dzeñ grzewczych TECHNOTHERM®
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Porównanie kosztów ogrzewania w domu jednorodzinnym



Dynamika w parze
z innowacyjn¹ technologi¹

Dobre rozwi¹zania mo¿na zawsze udoskonaliæ. Nowa generacja elek-
trycznych urz¹dzeñ akumulacyjnych TECHNOTHERM® udowadnia to
twierdzenie z ca³¹ moc¹. Nowoczesny design, innowacyjna technologia
i obszerny zakres us³ug serwisowych stanowi¹ niezwykle mocne
argumenty.

Jeszcze wy¿sza wydajnoœæ energii

Wysoce efektywne noœniki akumulacyjne nowej generacji zastosowane
w urz¹dzeniach grzewczych oferuj¹ szczególnie wysok¹ pojemnoœæ aku-
mulacyjn¹, a tym samym ponadprzeciêtn¹ efektywnoœæ energetyczn¹.
Szczególnie korzystne rozwi¹zanie stanowi zoptymalizowana, bezw³ók-
nowa warstwa termoizolacyjna. Pozwala ona zminimalizowaæ promie-
niowanie statyczne, stanowi¹c równoczeœnie kolejny element
wp³ywaj¹cy korzystnie na wydajnoœæ zatrzymywania ciep³a.

Korzyœæ: wy¿sza i lepiej wykorzystana wydajnoœæ w mniejszym urz¹dze-
niu i o mniejszej powierzchni rozstawienia, czyli zwiêkszona powierzch-
nia mieszkaniowa!

Ciche, wydajne, niezawodne i proste w monta¿u

Du¿y i wydajny wentylator horyzontalny nowej generacji mo¿e byæ u¿y-
wany przy niskich prêdkoœciach obrotowych. Gwarantuje on szczególnie
d³ugi okres u¿ytkowania i bardzo cich¹ pracê przy 32 dB.

Wszystkie urz¹dzenia nowej generacji posiadaj¹ wyposa¿enie umo¿li-
wiaj¹ce monta¿ na œcianie (w opcji). Powleczone s¹ odporn¹ na uderze-
nia warstwê lakieru, a montowane i okablowane fabrycznie grzejniki
gwarantuj¹ bardzo prost¹ i szybk¹ instalacjê, a co za tym idzie – du¿¹
oszczêdnoœæ czasu.

Na ¿yczenie klienta urz¹dzenie wyposa¿one jest w nowej generacji
uk³ad duo-electronic, dziêki czemu system staje siê kompatybilny ze
wszystkimi systemami sterowania dostêpnymi na rynku.

Precyzyjne sterowanie

Nowej generacji sterowniki TECHNOTHERM® oferuj¹ szerok¹ paletê re-
gulatorów temperatury pomieszczenia i zegarów termostatowych.
Dziêki temu mo¿liwe jest optymalne wykorzystanie ogromnego poten-
cja³u systemu grzewczego. £adowanie odbywa siê w czasie gdy pr¹d
dostarczany jest po najbardziej korzystnych stawkach. Ogrzewanie od-
bywa siê bez przekraczania uprzednio ustawionych parametrów.

W zale¿noœci od systemu regulacyjnego, harmonogram temperatur mo-
¿na zaprogramowaæ dla pojedynczych jednostek grzewczych, pomiesz-
czeñ lub mieszkañ, odpowiednio do potrzeb dnia lub ca³ego tygodnia.

Za pomoc¹ specjalnego systemu sterowania ³adowaniem mo¿liwe jest
powi¹zanie ³adowania z aktualnymi temperaturami zewnêtrznymi. Dziê-
ki temu zapewnia siê pobór tylko takiej iloœci energii, jaka jest niezbêd-
na dla ogrzania, dochodz¹c do ustawionej wartoœci zadanej
temperatury.

Rozs¹dne ogrzewanie – rady i wskazówki

Jak ograniczyæ koszty ogrzewania przy w³aœciwym
stosowaniu urz¹dzeñ bez rezygnacji z komfortu?

Podstawowe zasady:
Im lepsza dystrybucja ciep³a w pomieszczeniu, tym
bardziej efektywne i tañsze ogrzewanie.

Pozostaw urz¹dzeniu trochê miejsca

• Równie¿ ze wzglêdów bezpieczeñstwa: nie
zakrywaæ powierzchni, nie nak³adaæ na
urz¹dzenie ¿adnych materia³ów zapalnych lub
„izolacji termicznych”, np. koców we³nianych.

• Firany i zas³ony wisz¹ce bezpoœrednio przed
urz¹dzeniem zatrzymuj¹ ciep³o i pomieszczenie
pozostaje nieogrzane.

• W odleg³oœci 40 cm przed otworami wylotu
powietrza nie mog¹ siê znajdowaæ ¿adne
przedmioty.

• Nie mêcz swoich roœlin domowych: grzejnik nie
jest dla nich dobrym miejscem.

Œwie¿e powietrze!

• Lepiej krótko i intensywnie ni¿ lekko i d³ugo:
wietrzyæ nale¿y 10-15 minut dziennie przy
szeroko otwartym oknie. Ci¹gle uchylone okno
to strata pieniêdzy, poniewa¿ wych³odzeniu
ulegaj¹ meble i œciany.

• Podczas wietrzenia termostat w pomieszczeniu
nale¿y ustawiæ na najni¿sz¹ temperaturê, aby
urz¹dzenie nie generowa³o ciep³a
niepotrzebnie.

Nie pozwól siê zaskoczyæ

• Nale¿y unikaæ wych³odzenia pomieszczeñ,
poniewa¿ dogrzewanie jest kosztowne i mo¿e
trwaæ d³ugo.

• Opuszczaj¹c dom na kilka godzin, regulator
temperatury nale¿y ustawiæ na 18-20°C.
W przypadku wielodniowej nieobecnoœci na
16-17°C.

• W czasie zimy nie opuszczaæ temperatury
poni¿ej 16°C, równie¿ w pokoju sypialnym.
W zbyt zimnych pomieszczeniach osadza siê
wilgoæ, co mo¿e doprowadziæ do powstawania
pleœni.
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Jakoœæ jutra ju¿ dziœ:
seria dynamiczna

Trwa³e, wydajne, niezawodne

Wszystkie urz¹dzenia serii dynamicznej wykonane s¹ wed³ug surowych parametrów jakoœci.
S¹ one fabrycznie wyposa¿one w zintegrowany zestaw grza³ek i okablowane.

Zak³ady produkcyjne grupy TECHNOTHERM® posiadaj¹ certyfikat DIN EN ISO 9001:2000.

Dziêki zastosowaniu materia³ów wysokiej jakoœci oraz dziêki seryjnemu wyposa¿eniu w sita filtruj¹ce w obszarze zasy-
sania powietrza, kratek naœciennych i os³ony przeciwkroplowej ogrzewanie akumulacyjne TECHNOTHERM® odpowiada
nie tylko wymaganiom stawianym nowoczesnej serii urz¹dzeñ, lecz spe³nia jednoczeœnie wymagania obowi¹zuj¹cych
norm w zakresie jakoœci i bezpieczeñstwa VDE/GS i EMV oraz norm europejskich DIN EN 60335-1 i DIN EN 60335-2-61.

• 6 serii urz¹dzeñ w spójnym designie

• Super p³askie (13 cm), p³askie (18,5 cm) i urz¹dzenia standardowe (24,5 cm)

• Nowoczesny i ³atwy w aran¿acji design

• Ergonomiczna i trwa³a obudowa

• Kompaktowe rozmiary obudowy

• £atwoœæ w monta¿u

• Wszystkie urz¹dzenia oferuj¹ mo¿liwoœæ monta¿ na œcianie (opcja)

• Seryjnie wyposa¿one w sita filtracyjne

• Bardzo cichy wentylator – technologia opracowana przez firmê
TECHNOTHERM®

• Bezwk³óknowa izolacja termiczna z vermiculitu/microthermu

• Optymalna pojemnoœæ akumulacyjna

• Mo¿liwoœæ wyposa¿enia w system duo-electronic i tym samym po³¹czenia
ze starszymi sterownikami

• Uniwersalne akcesoria specjalne: mo¿liwoœæ zastosowania ze wszystkimi
seriami urz¹dzeñ
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Przemyœlane wykonanie
Technologia serii dynamicznej

Budowa i zasada dzia³ania pieca dynamicznego

To widaæ: technologia grzewcza TECHNOTHERM®

– piece dynamiczne (z cichym wentylatorem)

Dziêki nowoczesnej technologii urz¹dzeñ serii dynamicznej, ogrzewanie
z dok³adnoœci¹ do stopnia jest dziecinnie ³atwe. Wydajne elementy grzew-
cze, akumulacyjne, wentylatory oraz regulatory gwarantuj¹ komfortowy
klimat w mieszkaniu i ciep³o wed³ug potrzeb.

Ukoœne kszta³ty, g³adkie i ³atwe w oczyszczaniu powierzchnie.
Kolor urz¹dzenia: bia³y RAL 9002

Twarda izolacja termiczna
z vermiculitu/microthermu

Rdzeñ feolitowy do optymalnej
akumulacji ciep³a - temp. ok 700°C

Zamontowane
i okablowane grza³ki

Opór sterowania – opornik steruj¹cy

Obejœciowa klapa
bezpieczeñstwa

Poprzeczny, cichy
wentylator horyzontalny

Ramiê przy³¹czowe
u³atwiaj¹ce monta¿

Elementy obs³ugi znajduj¹ce siê z boku –
opcjonalnie z regulatorem temperatury pomieszczenia i ogrzewaniem dodatkowym

• Zasilanie
wentylatora

• Wyjœcie do
termostatu

• Zasilanie
pieca

• Sterowanie
pogodowe
(opcja)

Piece akumulacyjne dynamiczne nie posiadaj¹ w standardowym wyposa¿eniu zewnêtrznego okablowania.

Termostat
³adowania
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Design serii dynamicznej

Styl mieszkania naszych czasów

Mo¿liwoœæ indywidualnych i wszechstronnych kombinacji

Design serii dynamicznej jest nowoczesny i zarazem ³atwy do dostosowania do
aran¿acji wnêtrza. Bezszczelinowa strona frontowa u³atwia utrzymanie, a ukoœne
krawêdzie i rogi gwarantuj¹ bezpieczeñstwo w domu. Klasyczna barwa RAL 9002
umo¿liwia ³atwe dostosowanie urz¹dzeñ TECHNOTHERM® do ka¿dego stylu
wykoñczenia.

Dziêki du¿ej ró¿norodnoœci i ograniczonej g³êbokoœci urz¹dzeñ (najmniejsza
g³êbokoœæ 13 cm!) mo¿liwe jest dobranie odpowiedniego urz¹dzenia do ka¿dego
miejsca rozstawienia. Wszystkie piece akumulacyjne wyposa¿one s¹ w niezbêdne
akcesoria do monta¿u naœciennego.

Aby zapewniæ mo¿liwoœæ dowolnego ³¹czenia urz¹dzeñ zastosowano ujednolicony
design dla wszystkich serii produktów.

Zegar steruj¹cy [I/II taryfa] Automatyczny regulator
³adowania

Automatyczne sterowanie
poziomem ³adowania

Wbudowany
rêczny

regulator
³adowania

Sterowanie wentylatorem

Termostat
wewnêtrzny

Czujnik
pogodowy

zewnêtrzny
Prze³¹czanie taryfy:

[w³¹czone w II taryfie,
wy³¹czone w I taryfie]

Schemat instalacji pieca dynamicznego
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Klasyczne rozwi¹zanie podczas wymiany

Standardowa seria TECHNOTHERM® TTS
g³êbokoœæ pieca 24,5 cm

WyraŸnie wy¿sza efektywnoœæ energetyczna

Seria TTS zaliczana jest do klasycznych rozwi¹zañ w dziedzinie elek-
trycznego ogrzewania akumulacyjnego.

Urz¹dzenia standardowe serii dynamicznej w jednym punkcie zdecydo-
wanie ró¿ni¹ siê od innych akumulatorów ciep³a: niezmiernie efektywne
medium akumulacyjne pozwala na osi¹gniêcie szczególnie du¿ej pojem-
noœci akumulacyjnej, dziêki czemu urz¹dzenia TECHNOTHERM® serii TTS
osi¹gaj¹ zupe³nie nowy wymiar efektywnoœci energetycznej. W wielu
przypadkach umo¿liwia to zastosowanie bardziej kompaktowego
urz¹dzenia i pe³nowartoœciowe korzystanie z powierzchni mieszkalnej.

Rozwi¹zania te oferuj¹ szerokie spektrum wydajnoœci: od 2,4 do 7,0 kW
w zaledwie piêciu obudowach.

Porady dotycz¹ce zastosowania:

Seria TTS znajduje najlepsze zastosowanie w przypadku wymiany istniej¹cych urz¹dzeñ
oraz do ogrzewania pomieszczeñ o du¿ym zapotrzebowaniu na ciep³o. Seria TTS pozwala
na wystarczaj¹c¹ akumulacjê ciep³a przy krótkim czasie ³adowania. Jako wersja
z systemem duo-elektronik mo¿e byæ bez problemu ³¹czona równie¿ ze starszymi
sterownikami.

Standardowy dynamiczny piec akumulacyjny serii
TTS (24,5 cm)

• 5 rozmiarów obudowy od 2,4 do 7,0 kW

• G³êbokoœæ 24,5 cm, wysokoœæ 66 cm

• Szerokoœæ pomiêdzy 58 i 130 cm

• Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

• Pe³ny program akcesoriów specjalnych

• Dostêpny w wersji stoj¹cej – standard

• Opcjonalnie do nabycia konsola œcienna

• Kolor bia³y RAL 9002

Standardowy piec akumulacyjny TECHNOTHERM®

Napiêcie przy³¹czeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (TTS 24, TTS 36, TTS 40)

Wielkoœæ Typ kompletu Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTS 24 850024005 2,40 (1,61) 580 x 660 x 245

TTS 36 850036005 3,60 (3,31|3,02|2,70) 760 x 660 x 245

TTS 40 850040005 4,00 (3,68|3,36|3,00) 940 x 660 x 245

TTS 51 850053005 5,00 (4,60|4,20|3,75) 940 x 660 x 245

TTS 61 850061005 6,00 (5,52|5,04|4,50) 1120 x 660 x 245

TTS 71 850071005 7,00 (6,44|5,88|5,25) 1300 x 660 x 245

Tabela doboru pieców dynamicznych

Typ
pieca

Moc
[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTS 24 2,4 11,1 15,3 22,3

TTS 36 3,6 16,7 23,0 33,4

TTS 40 4,0 18,5 25,5 37,0

TTS 51 5,0 23,6 32,5 47,3

TTS 61 6,0 28,3 38,9 56,5

TTS 71 7,0 32,9 45,3 65,8

Przybli¿ona wydajnoœæ grzewcza pieców akumulacyj-
nych dla pomieszczeñ mieszkalnych o wysokoœci do
2,5m obliczona dla taryfy pr¹dowej G12 (8+2):
A: Stare budownictwo, œciany zewnêtrzne bez izolacji,
nieogrzewane kondygnacje nad lub pod ogrzewanymi
pomieszczeniami (K œcian ok. 1,2)
B: Budownictwo lata 80-te, s³aba izolacja œcian
zewnêtrznych, okna podwójne zespolone, przeciêtna
izolacja pod³óg i stropów (K œcian ok. 0,7 — najczêœciej
spotykane w Polsce)
C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacje
zewnêtrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacj¹ K
ok. 1,1 (K œcian ok. 0,3)
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Smuk³a sylwetka pieca udostêpnia wiêksz¹ powierzchniê
mieszkaniow¹

P³aska seria TECHNOTHERM® TTS-F
g³êbokoœæ pieca 18,5 cm

P³aski dynamiczny piec akumulacyjny serii TTS-F (18,5 cm)

• 5 rozmiarów obudowy: od 1,7 do 5,1 kW

• G³êbokoœæ: 18,5 cm; wysokoœæ: 66 cm

• Szerokoœæ: od 58 do 130 cm

• Monta¿ na œcianie mo¿liwy dziêki specjalnym akcesoriom

• Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

• Pe³ny program akcesoriów specjalnych

• W standardzie wersja stoj¹ca lub wisz¹ca – opcjonalnie do nabycia
konsola œcienna

• Kolor bia³y RAL 9002

Idealny do zast¹pienia starszych urz¹dzeñ

Piec dynamiczny z serii TTS-F osi¹ga wydajnoœæ bardzo zbli¿on¹ do
serii TTS, lecz zamiast 24,5 cm jego g³êbokoœæ wynosi 18,5 cm – jak
w przypadku dostêpnych na rynku „p³askich akumulatorów”.

Poniewa¿ szerokoœæ akumulatora cieplnego TTS-F jest taka sama, jak
w przypadku klasycznych pieców akumulacyjnych i tym samym
szczelnie wype³nia istniej¹ce wnêki monta¿owe, model ten stanowi
znakomit¹ alternatywê podczas wymiany starych pieców, jeœli
osi¹gniêcie ekstremalnie wysokich wydajnoœci grzewczych nie jest
konieczne, natomiast istotne jest osi¹gniêcie komfortu
mieszkaniowego.
Porady dotycz¹ce zastosowania:

P³aski piec akumulacyjny TECHNOTHERM®

Napiêcie przy³¹czeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (TTS 17F, TTS 26F TTS 34F)

Wielkoœæ Typ kompletu Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTS 17 F 850317005 1,70 (1,14) 580 x 660 x 185

TTS 26 F 850326005 2,55 (1,71) 760 x 660 x 185

TTS 34 F 850334005 3,40 (3,13|2,86|2,55) 940 x 660 x 185

TTS 43 F 850343005 4,25 (3,91| 3,57|3,19) 1120 x 660 x 185

TTS 51 F 850351005 5,10 (4,69|4,28|3,82) 1300 x 660 x 185

Planuj¹c wymianê starego urz¹dzenia o zwyczajnej
g³êbokoœci na nowy, p³aski piec, TTS-F stanowi
niew¹tpliwie pierwszorzêdny wybór, jak i przy pierwszej
instalacji.
TTS-F przeznaczony jest do pomieszczeñ o normalnym
do wysokiego zapotrzebowania na ciep³o, a dziêki
wyposa¿aniu w system duo-electronic mo¿e byæ
przy³¹czony równie¿ do starszych sterowników.

Tabela doboru pieców dynamicznych

Typ
pieca

Moc
[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTS 17 F 1,70 7,8 10,7 15,6

TTS 26 F 2,55 11,8 16,2 23,6

TTS 34 F 3,40 15,7 21,6 31,4

TTS 43 F 4,25 19,7 27,1 39,4

Przybli¿ona wydajnoœæ grzewcza pieców
akumulacyjnych dla pomieszczeñ miesz-
kalnych o wysokoœci do 2,5m obliczona
dla taryfy pr¹dowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, œciany zewnêtrzne
bez izolacji, nieogrzewane kondygnacje
nad lub pod ogrzewanymi
pomieszczeniami (K œcian ok. 1,2)
B: Budownictwo lata 80-te, s³aba izolacja
œcian zewnêtrznych, okna podwójne
zespolone, przeciêtna izolacja pod³óg i
stropów (K œcian ok. 0,7 — najczêœciej
spotykane w Polsce)
C: Nowoczesne budownictwo, dobre
izolacje zewnêtrzne, okna zespolone,
szyby z termoizolacj¹ K ok. 1,1 (K œcian
ok. 0,3)
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Super p³aski przebój
w nowym budownictwie

Super p³aska seria TECHNOTHERM® TTW
– g³êbokoœæ pieca 13 cm

Najnowoczeœniejsza technika na najmniejszej powierzchni

Izolacja termiczna nowych i istniej¹cych budynków jest coraz bardziej
efektywna, dziêki czemu zapotrzebowanie na moc grzewcz¹ obni¿a siê,
a my zyskujemy wiêksz¹ powierzchniê mieszkaniow¹.

Cech¹ charakterystyczn¹ TTW jest bowiem jego niezwykle p³aska budo-
wa, o g³êbokoœci wynosz¹cej 13 cm (!). W miejscach charaktery-
zuj¹cych siê d³ugimi okresami ³adowania i mniejszym
zapotrzebowaniem na ciep³o, TTW stanowi idealne rozwi¹zanie!

Design wszystkich serii doskonale komponuje siê w ró¿nych zastosowa-
niach, dlatego te¿ mo¿liwe jest harmonijne ³¹czenie urz¹dzeñ TTW z in-
nymi aktualnie produkowanymi urz¹dzeniami!

Porady dotycz¹ce zastosowania:

TTW najlepiej sprawdza siê w pomieszczeniach o dobrej izolacji termicznej i niskim
zapotrzebowaniu na ciep³o oraz w obszarach o krótkich czasach przestoju i d³ugich
okresach ³adowania. Ze wzglêdu na ograniczon¹ g³êbokoœæ TTW stanowi znakomite
rozwi¹zanie w przypadku pomieszczeñ o zawê¿onej powierzchni – na przyk³ad w
przedpokoju.

Super p³aski dynamiczny piec akumulacyjny serii
TTW (13 cm)

• 4 rozmiary obudowy: od 1,6 do 3,1 kW

• G³êbokoœæ: 13 cm; wysokoœæ: 66 cm

• Szerokoœæ: od 76 do 130 cm

• Przystosowany do monta¿u na œcianie

• Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

• Pe³ny program akcesoriów specjalnych

• Standardowo w wersji stoj¹cej lub wisz¹cej (bez dop³at)

• Kolor bia³y RAL 9002

Jedyny piec dynamiczny na rynku
europejskim o g³êbokoœci 13 cm.

Super p³aski piec akumulacyjny TECHNOTHERM ®

Napiêcie przy³¹czeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (wszystkie modele)

Wielkoœæ Kompletny typ Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTW 16 850303006 1,6 760 x 660 x 130

TTW 21 850304006 2,1 940 x 660 x 130

TTW 26 850305006 2,6 1120 x 660 x 130

TTW 31 850306006 3,1 1300 x 660 x 130

Tabela doboru pieców dynamicznych

Typ
pieca

Moc
[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTW 16 1,6 7,4 10,2 14,8

TTW 21 2,1 9,7 13,4 19,5

TTW 26 2,6 12,0 16,6 24,1

TTW 31 3,1 14,4 19,8 28,7

Przybli¿ona wydajnoœæ grzewcza pieców akumula-
cyjnych dla pomieszczeñ mieszkalnych o wysokoœci
do 2,5m obliczona dla taryfy pr¹dowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, œciany zewnêtrzne bez
izolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub pod
ogrzewanymi pomieszczeniami (K œcian ok. 1,2)
B: Budownictwo lata 80-te, s³aba izolacja œcian
zewnêtrznych, okna podwójne zespolone, przeciêtna
izolacja pod³óg i stropów (K œcian ok. 0,7 —
najczêœciej spotykane w Polsce)
C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacje
zewnêtrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacj¹ K
ok. 1,1 (K œcian ok. 0,3)
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Idealny do monta¿u bez stycznoœci z pod³o¿em

Seria niskich i p³askich urz¹dzeñ TECHNOTHERM® TTN-F
g³êbokoœæ pieca 18,5 cm

P³aski i niski dynamiczny piec akumulacyjny serii
TTN-F

• 5 rozmiarów obudowy: od 1,3 do 4,0 kW

• G³êbokoœæ: 18,5 cm; wysokoœæ: 53,8 cm

• Szerokoœæ: od 58 do 130 cm

• Monta¿ na œcianie mo¿liwy dziêki specjalnym akcesoriom

• Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

• Pe³ny program akcesoriów specjalnych

• W standardzie wersja stoj¹ca – opcjonalnie do nabycia
konsola œcienna

Czy moc musi byæ widoczna?

Zapewnij sobie niczym niezak³ócon¹ przestrzeñ i zamontuj akumulator po prostu na œcianie!
Dziêki nadzwyczaj kompaktowym wymiarom p³aski akumulator TTN-F œwietnie nadaje siê do monta¿u na œcianie, za-
pewniaj¹c elegancki wygl¹d i ³atwoœæ utrzymania. Pozwala to nie tylko u³atwiæ póŸniejsze rozk³adanie dywanów, lecz
równie¿ sprz¹tanie pod urz¹dzeniem.

Nowoczesny design, jasne kolory obudowy, ukoœnie œciête krawêdzie gwarantuj¹, ¿e zarówno ten model, jak i wszyst-
kie inne piece akumulacyjne TECHNOTHERM® optymalnie wpasuj¹ siê w atmosferê mieszkania.
W celu wykonania optymalnego monta¿u naœciennego dostêpne s¹ odpowiednie konsole (akcesoria specjalne).

P³aski i niski!

Wysoka wydajnoœæ grzewcza przy niewysokiej
obudowie – seria niskich urz¹dzeñ w optymalny
sposób ³¹czy oba te parametry.

Porady dotycz¹ce zastosowania:

TTN-F znajduje szczególnie dobre
zastosowanie w przypadku monta¿u œciennego
w nowoczesnym budownictwie przy niskim za-
potrzebowaniu na ciep³o – na przyk³ad w do-
brze izolowanych pomieszczeniach w domach
niskoenergetycznych lub nowo izolowanych
budynkach istniej¹cych.

Niski i p³aski piec akumulacyjny TECHNOTHERM®

Napiêcie przy³¹czeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz

Wielkoœæ Kompletny typ Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTN 13 F 850113005 1,33 (1,05|0,70) 580 x 536 x 185

TTN 20 F 850121005 2,00 (1,76|1,50|1,26|1,00) 760 x 536 x 185

TTN 27 F 850127005 2,70 (2,38|2,03|1,70|1,35) 940 x 536 x 185

TTN 33 F 850133005 3,33 (2,99|2,55|2,14|1,70) 1120 x 536 x 185

TTN 40 F 850140005 4,00 (3,52|3,00|2,52|2,00) 1300 x 536 x 185

Tabela doboru pieców dynamicznych

Typ pieca
Moc

[kW]

Powierzchnia ogrzewana (m2)

A B C

TTN 13 F 1,33 6,0 8,0 11,0

TTN 20 F 2,00 9,7 13,0 19,0

TTN 27 F 2,70 12,0 16,5 24,0

TTN 33 F 3,30 15,0 20,0 29,0

TTN 40 F 4,00 18,5 25,5 37,0

Przybli¿ona wydajnoœæ grzewcza pieców akumulacyjnych dla pomieszczeñ
mieszkalnych o wysokoœci do 2,5m obliczona dla taryfy pr¹dowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, œciany zewnêtrzne bez izolacji, nieogrzewane kondygnacje
nad lub pod ogrzewanymi pomieszczeniami (K œcian ok. 1,2)
B: Budownictwo lata 80-te, s³aba izolacja œcian zewnêtrznych, okna podwójne
zespolone, przeciêtna izolacja pod³óg i stropów (K œcian ok. 0,7 — najczêœciej
spotykane w Polsce)
C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacje zewnêtrzne, okna zespolone, szyby
z termoizolacj¹ K ok. 1,1 (K œcian ok. 0,3)
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Miejsce w najmniejszej wnêce

Specjalna seria TECHNOTHERM® TTH, TTN

Standardowy dynamiczny piec akumulacyjny TTH
model specjalny „Kominek”

• 5,5 kW

• G³êbokoœæ: 24,5 cm; wysokoœæ: 97 cm

• Szerokoœæ: 76 cm

• Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

• Dostêpny tylko w wersji stoj¹cej

• Kolor bia³y RAL 9002

Smuk³y i wysoki

W sytuacji gdy konieczna jest wysoka wydajnoœæ grzewcza przy niewiel-
kiej powierzchni monta¿owej, „akumulator kominkowy“, dziêki szcze-
gólnie wysokiej obudowie, stanowi znakomite rozwi¹zanie.

Porady dotycz¹ce zastosowania:

Przeznaczony przede wszystkim do w¹skich i wysokich wnêk œciennych

Wysoki dynamiczny piec akumulacyjny TECHNOTHERM®

Napiêcie przy³¹czeniowe 3/N/PE 400V 50Hz

Wielkoœæ Kompletny typ Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTH 55 850381005 5,50 (4,18|2,75) 760 x 970 x 245

Standardowy, niski dynamiczny piec akumulacyjny serii TTN

• 3 rozmiary obudowy: od 3,0 do 5,0 kW

• G³êbokoœæ: 24,5 cm; wysokoœæ: 53,8 cm

• Szerokoœæ: od 94 do 130 cm

• Monta¿ na œcianie mo¿liwy dziêki akcesoriom specjalnym

• Seryjna ochrona przeciwkroplowa (IP 21)

• Dostêpny w wersji stoj¹cej – standard

• Kolor bia³y RAL 9002

Porady dotycz¹ce zastosowania:

Seriê tê mo¿na bez problemu zastosowaæ
w przypadku nisko osadzonych okien
lub niskich œcian poddaszy

Niski piec akumulacyjny TECHNOTHERM®

Napiêcie przy³¹czeniowe 3/N/PE 400V 50Hz lub 1/N/PE 230V 50Hz (TTN 30, TTN 40)

Wielkoœæ Kompletny typ Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTN 30 850330005 3,00 (2,64|2,55|1,89|1,50) 940 x 536 x 245

TTN 40 850350005 4,00 (3,52|3,00|2,52|2,00) 1120 x 536 x 245

TTN 50 850350005 5,00 (4,40|3,75|3,15|2,50) 1300 x 536 x 245
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Specjalne ¿yczenia spe³nione

Akcesoria

1. Ogrzewanie dodatkowe – grza³ki elektryczne

W przypadku niespodziewanych niskich temperatur ogrzewanie dodatkowe zapewni
przyjemne ciep³o, nawet jeœli ogrzewanie akumulacyjne jest wy³¹czone.

Pracuje ono na dziennej taryfie elektrycznej. Ogrzewanie dodatkowe mo¿e zostaæ
wbudowane do ka¿dego urz¹dzenia nowej generacji!

Dla wielkoœci Moc (kW) Nr zamówienia

TTS 24|TTS 17 F|TTN 13 F 0,75 550801000

TTS 36|TTS 26 F|TTN 20 F|TTH 55 1,00 550802000

TTS 40|51|TTS 34 F|TTN 30|TTN 27 F 1,00 550803000

TTS 61|TTS 43 F|TTN 40|TTN 33 F 1,50 550804000

TTS 71|TTS 51 F|TTN 50|TTN 40 F 1,50 550805000

TTW 16 1,00 550810000

TTW 21 1,00 550811000

TTW 26 1,50 550812000

TTW 31 1,50 550813000

2. P³yta pod piec

P³yty pod piec – idealne do ochrony wra¿liwych ok³adzin
pod³ogowych. Pozwalaj¹ one na unikniêcie powstawania œladów
rozstawienia w przypadku miêkkich lub d³ugow³óknistych dywanów
oraz wra¿liwych parkietów.

Dla wielkoœci Nr zamówienia

TTS 24 550101000

TTS 36|TTH 55 550102000

TTS 40|51|TTN 30 550103000

TTS 61|TTN 40 550104000

TTS 71|TTN 50 550105000

3. Uniwersalny regulator temperatury
pomieszczenia serii IRT - wewn¹trz pieca

Prosty, praktyczny, dobry: ca³kowicie okablowany
mechaniczny regulator dwupunktowy z termicznym
sprzê¿eniem zwrotnym i kompensacj¹ oraz
odrêbnymi w³¹cznikami i wy³¹cznikami przy³¹cza
sieciowego i ogrzewania dodatkowego.

Dla wielkoœci Nr zamówienia

TTS|TTN 550701005

TTS-F|TTN-F 550702005

TTH 550703005

TTW 550704006

�
�

�

�
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4. Konsola œcienna

Lakierowane k¹towniki profilowane i pasuj¹cy materia³ mocuj¹cy do monta¿u
naœciennego pieców akumulacyjnych na murze o odpowiedniej noœnoœci. Dziêki
konsolom mo¿liwe jest odkurzanie i œcieranie kurzu równie¿ pod urz¹dzeniem

Dla wielkoœci Opis Nr zamówienia

TTS-F 2 szt. dla TTS 17|26 F 550001005

3 szt. dla TTS 34|51 F 550001005

TTN-F 2 szt. dla TTN 13 F|20 F 550002005

3 szt. dla TTN 27 F|40 F 550002005

TTS 2 szt. dla TTS 24|36 550000005

3 szt. dla TTS 40|71 550000005

TTN 3 szt. dla TTN 30|50 550003005

TTW 2 szt. dla TTW 16 550005005

3 szt. dla TTW 21|31 550005005

5. Podk³adka pod konsolê œcienn¹

Pozwala na podniesienie pieca akumulacyjnego od pod³o¿a i tym samym u³atwienie
sprz¹tania znajduj¹cych siê pod nim powierzchni. Przeznaczona do seryjnego
mocowania naœciennego oraz w przypadku murów o ograniczonej noœnoœci.

Nr zamówienia

550 004 005
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Komfort obs³ugi

Program sterowników i regulatorów do pieców dynamicznych

Dlaczego warto stosowaæ sterowniki
elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego?

Elektryczne piece akumulacyjne przez wiêkszoœæ cza-
su pobieraj¹ pr¹d z sieci noc¹. Jest to wyj¹tkowo
ekonomicznie rozwi¹zanie, poniewa¿ w praktyce
przez ca³y dzieñ wykorzystywana jest korzystna tary-
fa nocna. Pobór energii jest w tym celu regulowany
za pomoc¹ sterownika ³adowania. W pierwszej kolej-
noœci sterownik okreœla w zale¿noœci od temperatury
zewnêtrznej zadane parametry ³adowania. Zintegro-
wany w piecu regulator ³adowania równoczeœnie re-
jestruje ciep³o resztkowe w urz¹dzeniu lub podaje
rzeczywisty stan na³adowania.

Sterownik ³adowania zapewnia, ¿e ka¿de urz¹dzenie
pobiera tyle energii, ile jest konieczne do osi¹gniêcia
zadanego stanu na³adowania.

Ogrzewanie akumulacyjne przy wiêkszych
projektach?

Systemy ogrzewania akumulacyjnego TECHNOTHERM®

mog¹ zostaæ wykonane w rozmiarach odpowia-
daj¹cych zapotrzebowaniu, dziêki czemu sprawdzaj¹
siê równie dobrze w szko³ach, w mieszkaniach i do-
mach jednorodzinnych, a tak¿e w miejscach u¿ytku
publicznego.

Aby spe³niæ wszystkie wymagania wystêpuj¹ce
w przypadku du¿ych projektów, sterowniki ³adowania
³¹czone s¹ z grupowymi urz¹dzeniami steruj¹cymi.

£adowanie mo¿e odbywaæ siê centralnie lub w odrêb-
nych grupach. Urz¹dzenia TECHNOTHERM® maj¹ tak-
¿e mo¿liwoœæ rozszerzenia w póŸniejszym terminie.

RS 200 | Sterownik centralny
ze zintegrowanym zegarem

• Do sterowania w przód, wstecz oraz rozproszonego
• W pe³ni cyfrowy sterownik centralny ze

zintegrowanym zegarem oraz wyjœciem SH
zale¿nym od czasu ³adowania (za³¹cza stycznik
³adowania wed³ug czasu i temperatury zewnêtrznej)

• Sterowanie elektronicznych i termomechanicznych
regulatorów ³adowania

• Sterowane wi¹zk¹ fal napiêcie zmienne (AC) jako
sygna³ steruj¹cy wg DIN 44 574

• Zakres nastaw: 37 do 80% ED; maks. moc sterowania
270 W

• T³umienie sygna³u za dnia (SUT)
• Zawiera czujnik pogodowy

VS 200 | Sterownik centralny bez
zegara

• Do sterowania w przód
• Sterowane wi¹zk¹ fal napiêcie zmienne (AC) jako

sygna³ steruj¹cy wg DIN 44 574
• Zakres nastaw: 37 do 80% ED, maks. moc sterowania

160 W
• Zawiera czujnik pogodowy

GS 200 | Sterownik grupowy

• Do wzmocnienia i dopasowania sygna³u do
indywidualnego zapotrzebowania na ciep³o

• Za pomoc¹ nastawiacza E5 sygna³ wyjœciowy jest
modyfikowany i powoduje zwiêkszone lub
zmniejszone ³adowanie pieców akumulacyjnych
(w zale¿noœci od grup/mieszkañ)

• Zakres nastaw: -30 do +10%, maks. moc sterowania
160W

Komfortowy sterownik
centralny

Sterownik
centralny

Sterownik
grupowy

Komfortowy regulator
prêdkoœci obrotowej,

monta¿ na œcianie

Regulator dwupunktowy,
monta¿ na œcianie lub

zintegrowany

Zegar termostatowy dla
pomieszczenia, z programem
dziennym lub tygodniowym

Elektryczny piec akumulacyjny
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Termostaty do pomieszczeñ
dla piecy dynamicznych

Program regulatorów

TECHNOTHERM International oferuje wszechstronn¹ paletê typów regu-
latorów temperatury pomieszczenia. Regulatory temperatury pomiesz-
czenia steruj¹ oddawaniem ciep³a przez grzejniki akumulacyjne
i zapewniaj¹ utrzymanie sta³ej temperatury pomieszczenia. W przypad-
ku spadku temperatury poni¿ej po¿¹danej wartoœci nastêpuje automa-
tyczne dogrzewanie.
Regulatory temperatury pomieszczenia TECHNOTHERM® dostêpne s¹
w wersjach do monta¿u œciennego lub alternatywnie do monta¿u w pie-
cu akumulacyjnym.
Komfortowe regulatory prêdkoœci obrotowej zapewniaj¹ wyj¹tkowo re-
gularn¹ i cich¹ pracê ogrzewania.

Oddawanie ciep³a w dzieñ z dok³adnoœci¹ do stopnia

Regulacja temperatury pomieszczenia odbywa siê w sposób zdecentrali-
zowany za pomoc¹ regulatorów temperatury pomieszczenia. Dla ka¿de-
go pomieszczenia mo¿na ustawiæ odrêbn¹ wartoœæ po¿¹danej
temperatury.
W po³¹czeniu z prze³¹cznikami zegarowymi mo¿liwe jest równie¿ obni¿-
enie temperatury w pomieszczeniach w sposób centralny.
Ponadto: systemy regulacji i sterowania TECHNOTHERM® mo¿na równie¿
zintegrowaæ w póŸniejszym terminie z istniej¹cymi urz¹dzeniami.

Krótki przegl¹d programu regulatorów TECHNOTHERM®

Dla serii elektrycznych dynamicznych pieców akumulacyjnych: TTS (IRTZ), TTN (IRTZ), TTS-F
(IRTFZ), TTN-F (IRTFZ), TTH (IRTHZ), TTW (IRTZ) zintegrowany regulator temperatury pomieszcze-
nia sk³adaj¹cy siê z:

• Regulator kapilarny dla wentylatora

• Prze³¹cznika ogrzewania dodatkowego, gotowy do umieszczenia w gniazdku, okablowany na wy-
miennej mi- seczce, 5°C do 30°C, 16 A/230 V

Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia. Seria IRT – wewnêtrzny

Termostat elektromechaniczny TRT-1

Wersja podstawowa w kolorze czystym
bia³ym, regulator temperatury
pomieszczenia z termicznym sprzê¿e-
niem zwrotnym, 230V, monta¿ na tyn-
ku lub bezpoœrednio na skrzynce
podtynkowej.
Zakres 0°C do 30°C, 16 A (3 A)

• Dioda sygnalizuj¹ca wydmuch ciep³a
(pracê wentylatora)

• Prze³¹cznik (wy³¹cz/w³¹cz) pracy
wentylatora

Termostat elektromechaniczny TRT-2

Termostat elektroniczny z wyœwietlaczem LCD TRT exact & easy

Wersja elektroniczna LCD w kolorze czystym bia³ym, regulator temperatury pomiesz-
czenia z mo¿- liwoœci¹ programowania temperatur do 7 dni, monta¿ w wersji pod-
tynkowej, robudowane menu nastawcze. Zakres 5°C do 50°C.

• Wyœwietlacz LCD ze wskaŸnikiem temperatury [zadana/faktyczna] i wskazanie
stanu

• Wyjœcie przekaŸnika 230V - 10A (2A)

• Faza dla obni¿ania 230V ~50Hz

• Podœwietlany panel LCD

Wersja podstawowa w kolorze czystym
bia³ym, regulator temperatury
pomieszczenia z termicznym sprzê¿e-
niem zwrotnym, 230V, monta¿ na tyn-
ku lub bezpoœrednio na skrzynce
podtynkowej.
Zakres 0°C do 30°C, 16 A (3 A)

Wersja podstawowa w kolorze czystym
bia³ym, regulator temperatury
pomieszczenia z termicznym sprzê¿e-
niem zwrotnym, 230V, monta¿ na tyn-
ku lub bezpoœrednio na skrzynce
podtynkowej.
Zakres 0°C do 30°C, 16 A (3 A)

• Dioda sygnalizuj¹ca pracê ogrzewa-
nia dodatkowego

• Prze³¹cznik (wy³¹cz/w³¹cz) ogrze-
wania dodatkowego

Termostat elektromechaniczny TRT-3
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Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
ze statycznym roz³adowaniem ciep³a

TECHNOTHERM® model TTB – piece akumulacyjne bez nawiewu

Innowacyjna technologia w doskona³ej formie

Dostarczanie regulowanego ciep³a bez uci¹¿liwych odg³osów dmuchania to cecha
charakterystyczna statycznych akumulatorów ciep³a. Wykorzystanie delikatnego
promieniowania cieplnego i naturalnej konwekcji mo¿na w pe³ni rozci¹gn¹æ na
pokoje sypialne i inne, w których ka¿dy niepo¿¹dany odg³os jest niemile widziany.
Pozosta³y obszar zastosowania stanowi¹ przedpokoje, w których po¿¹dane jest
osi¹gniêcie komfortowego ciep³a gruntowego oraz pomieszczenia biurowe. Sta-
tyczne akumulatory cieplne dzia³aj¹ bezg³oœnie i nie wzbudzaj¹ kurzu.

Ledwie 13 cm g³êbokoœci – mo¿liwoœæ uniwersalnego zastosowania

Dziêki niewielkiej g³êbokoœci statycznego akumulatora ciep³a system grzewczy
mo¿na bez k³opotu zamontowaæ bez kontaktu z pod³og¹ lub za pomoc¹ dostarczo-
nych stojaków. Obudowa o eleganckich kszta³tach tworzy harmonijn¹ ca³oœæ ze
stylowym wnêtrzem.

Cechy modelu TTB

• Tylko 13 cm g³êbokoœci – ergonomiczne i trwa³e
• £atwoœæ monta¿u (mo¿liwoœæ monta¿u bez styku z pod³og¹ – stojaki

w standardzie)
• Kontrolowane wydawanie ciep³a z opatentowanym systemem

odpowietrzania
• Przeznaczone dla 8 do 16 h czasu ³adowania przy dowolnym do³adowaniu

dziennym
• Delikatne ciep³o promieniowania do bezg³oœnego oddawania ciep³a
• Odpowiada normie w zakresie bezpieczeñstwa EN 6033, stopieñ

ochrony 1
• Bezwk³óknowa izolacja termiczna z vermiculitu/microthermu
• Kolor bia³y RAL 9002
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Budowa i zasada dzia³ania
pieca statycznego

U³atwiona instalacja poprzez wyj¹tkow¹ konstrukcjê obudowy

Wyj¹tkowa kombinacja œciany frontowej, bocznej, pokrywy i kratki wy-
lotowej powietrza w jednym elemencie umo¿liwia ³atwy monta¿ pieca
statycznego w krótkim czasie.

Aby zdemontowaæ obudowê, nale¿y odkrêciæ zaledwie dwie œruby na
stronie frontowej – krótki czas monta¿u stanowi dodatkow¹ korzyœæ tego
rozwi¹zania.

Rdzeñ z feolitu do akumulacji ciep³a
bez strat – temperatura ok. 700°C

G³adka i ³atwa w utrzymaniu
powierzchnia

Twarda izolacja termiczna
z vermiculitu/microthermu

Wmontowane, gotowe do u¿ytku
i okablowane grzejniki rurowe

Stojaki (w komplecie)

Kontrolowane oddawanie ciep³a za po-
moc¹ opatentowanego systemu
odpowietrzania

Roz³adowanie

£adowanie

• Zasilanie
pieca

Piece akumulacyjne statyczne nie posiadaj¹ w standardowym wyposa¿eniu zewnêtrznego okablowania.
Zalecany zewnêtrzny kabel elektryczny: typ OMY 3x2,5mm
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Piece akumulacyjne z ³adowaniem manualnym

Piece akumulacyjne statyczne typu TTB firmy TECHNOTHERM® z roz³ad-
owaniem statycznym (bez wentylatora) znajduj¹ idealne zastosowanie
jako pojedyncze urz¹dzenia do ogrzewania holów, kuchni, ³azienek,
ma³ych pokoi, przedpokoi i pomieszczeñ przylegaj¹cych. Ustawienia pa-
rametrów ogrzewania odbywa siê bezpoœrednio na urz¹dzeniu.

Ogrzewanie akumulacyjne TECHNOTHERM®

Napiêcie przy³¹czowe: 230V 1N~ 50Hz

Wielkoœæ Typ kompletu Moc przy³¹czeniowa (kW) Wymiary (sz x w x g) mm

TTB 8 840508005 0,85 360 x 675 x 130

TTB 17 840517005 1,7 570 x 675 x 130

TTB 26 840526005 2,55 780 x 675 x 130

TTB 34 840534005 3,4 990 x 675 x 130

Standardowy piec statyczny serii TTB

• 4 rozmiarów obudowy: od 0,85 kW do 3,4 kW

• G³êbokoœæ: 13 cm; wysokoœæ; 67,5 cm

• Monta¿ bez styku z pod³o¿em mo¿liwy dziêki akcesoriom specjalnym
(stojaki w komplecie)

• Grawitacyjne roz³adowanie jest mo¿liwe za pomoc¹ fabrycznie
wmontowanego regulatora roz³adowania

• Zasilanie 230V 1N~ 50Hz

• Wymagane mocowanie do œciany

• Kolor bia³y RAL 9002

Tabela doboru pieców statycznych

Dobór pieców akumulacyjnych

Typ pieca
Moc
[kW]

Powierzchnia
ogrzewana (m2)

A B C

TTB 8 0,85 2 3 5

TTB 17 1,7 4 6 9

TTB 26 2,55 6 8 12

TTB 34 3,4 8 11 16

Przybli¿ona wydajnoœæ grzewcza pieców akumula-
cyjnych dla pomieszczeñ mieszkalnych o wysokoœci
do 2,5m obliczona dla taryfy pr¹dowej G12 (8+2):

A: Stare budownictwo, œciany zewnêtrzne bez
izolacji, nieogrzewane kondygnacje nad lub pod
ogrzewanymi pomieszczeniami (K œcian ok. 1,2)
B: Budownictwo lata 80-te, s³aba izolacja œcian
zewnêtrznych, okna podwójne zespolone, przeciêtna
izolacja pod³óg i stropów (K œcian ok. 0,7 —
najczêœciej spotykane w Polsce)
C: Nowoczesne budownictwo, dobre izolacje
zewnêtrzne, okna zespolone, szyby z termoizolacj¹ K
ok. 1,1 (K œcian ok. 0,3)

Zegar steruj¹cy [I/II taryfa]

Prze³¹czanie taryfy:
[w³¹czone w II taryfie,
wy³¹czone w I taryfie]

Wbudowany rêczny
regulator ³adowania

Schemat instalacji pieca statycznego TTB

Termostat
roz³adowania

Termostat
³adowania

Widok pieca z góry

Indywidualnie i bezpoœrednio

Ogrzewanie akumulacyjne
statyczne TTB, g³êbokoœæ pieca 13 cm
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Notatki



Oprócz elektrycznych systemów ogrzewania, oferujemy
tak¿e systemy ogrzewania wody oraz systemy
fotowoltaniczne.

Asortyment firmy TECHNOTHERM® obejmuje:

Ogrzewanie akumulacyjne
Idealny komfort mieszkania dziêki innowacyjnym aku-
mulatorom ciep³a

Ogrzewanie bezpoœrednie
Grzejniki konwekcyjne zajmuj¹ce niewielk¹ powierzch-
niê do ka¿dego pomieszczenia

Ogrzewanie pod³ogowe – kable i maty grzewcze
Najlepsze ciep³o pochodzi z do³u

Ogrzewanie marmurowe
Zdrowe ogrzewanie w eleganckiej formie

Ciep³a woda
Ekonomicznie i komfortowo

Spe³nij swoje marzenia o ciep³ym i przytulnym domu?
Elektryczne systemy ogrzewania w ca³ym domu to nasza mocna strona!

Skorzystaj z rzetelnego doradztwa i obs³ugi
przez naszych specjalistów.

W przypadku pytañ i potrzeby uzyskania indywidualnej
porady nasi wykwalifikowani partnerzy handlowi s¹ do
twojej dyspozycji.
S³u¿ymy pe³n¹ pomoc¹ serwisow¹ w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Generalne centrum dystrybucji w Polsce:

MK Technika Grzewcza
Wy³¹czny importer na Polskê
45-368 Opole,
ul. Ozimska 53
tel. (+48) 77 551-51-51, 77 453-14-14, 77 402-14-71
fax (+48) 77 402-14-71, 77 453-14-14

e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl
www.technotherm.pl

Komfortowa grzewcza technika domowa — www.technotherm.pl www.technotherm.de

Zastrzega siê mo¿liwoœæ wyst¹pienia b³êdów i modyfikacji technicznych. Dane liczbowe nie s¹ gwarantowane.
Znaki towarowe i zawartoœæ katalogu podlegaj¹ ochronie prawnej. Kopiowanie, zmiana treœci i wykorzystywanie bez zezwolenia importera zabronione.

Partner handlowy


