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Termostat Inteligent cu WIFI 

• Termostat cu funcție Wifi
• Operare cu ecran cu atingere
• Aplicație mobilă gratuită pentru Android și IOS
• Funcționează împreună cu Google Asistant și

Amazon Alexa
• Funcție de pornire lentă
• Funcție pentru pardosele din lemn (limitare la 28°C)
• Funcție de Back-up
• Oră reglabilă automat pentru ora de vară/iarnă
• Funcție pentru programare (2 perioade/zi)
• Include senzor de podea (12K) și senzor pentru aer
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Termostat Inteligent cu WIFI  

• Termostat cu funcție Wifi
• Afișaj cu 7 segmente
• Operare cu ecran cu atingere
• Aplicație mobilă gratuită pentru Android și IOS
• Funcționează împreună cu Google Asistant și Amazon Alexa
• Economizor de ecran cu ceas pentru noapte
• Meniu pentru pornire automată
• Inteligent și cu posibilitatea de auto-învățare
• Funcție de pornire lentă
• Funcție pentru pardosele din lemn (limitare la 28°C)
• Funcție de cablu pilot (pentru hoteluri)
• Funcție de Back-up
• Oră reglabilă automat pentru ora de vară/iarnă
• Funcție pentru programare (3 perioade/zi)
• Programare în mai multe limbi în aplicația mobilă
• Include senzor de podea (12K) și senzor pentru aer
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Încălzire electrică prin pardoseală pentru 
podele uscate

Cu o înălțime la instalare de numai 12mm, MAGNUM Heatboard E este cel 

mai subțire sistem din genul său pentru podele uscate. Folosind un nou proes 

patentat de producție, foile de aluminiu preformat sunt lipite cu foi de 

polistiren expandat  de o densitate ridicată. Aceasta oferă sistemului 

MAGNUM Heatboard  un contact asupra intregii pardoseli și, în comparație 

cu alte produse comparabile , oferă un transfer maxim de căldurp chiar și în 

curburi.

Plăcile sistemului HeatBoard au o dimensiune de 788 x 594 mm (775 x 580 

mm efectivi) și sunt livrate în set de 11 plăci (5 m2). Instalația este foarte 

simplă: forma inteligentă a plăcilor de sistem permite ca acestea să fi 

ancorate fem împreună pentru a acopri întreaga pardoseală fără a crea 

decalaje sau goluri.

Noul cablu MAGNUM HEATBOARD de 7mm încape exact în canalele de 

cablu și este disponibil în 2 puteri nominale: 6 și 10 wați/ metru liniar. Instalat 

împreună cu plăcile de sistem HeatBoard, cablul oferă o putere calorifică de 

60, respectiv 100 de Wați/m² și este disponibil în diverse lungimi de la 180 la 

1900 de Wați.

HeatBoard E



HeatBoard E
Încălzire electrică prin pardoseală pentru 
podele uscate

Livrat ca set de 11 plăci (5 m²) împreună cu mânuși de 
lucru și pâslă care acoperă 5 m²

Dimensiuni: 788 x 594 mm (Efectiv: 775 x 580 mm)

Cablu HeatBoard E în variante de 60 și 100 
Wați per m² și lungimi diferite între 180 to 1900 
Wați.



Încălzire prin pardoseală pentru 
podele uscate
Sistemul de încălzire pe bază de apă de 18mm grosime MAGNUM 
HeatBoard W este direct aplicabil sub lemn, parchet sau orice tip 
de podea laminată. Potrivit doar pentru camere uscate și ideal 
pentru renovări.

Plăcile sistemului HeatBoard W au o dimensiune de 788 x 594mm 
(Efectiv: 775 x 580mm) și sunt livrate într-un set de 13 plăci(5 m#). 
Plăcile sistemului HeatBoard au o dimensiune de 788 x 594 mm 
(775 x 580 mm efectivi) și sunt livrate în set de 11 plăci (5 m2). 
Instalația este foarte simplă: forma inteligentă a plăcilor de sistem 
permite ca acestea să fi ancorate fem împreună pentru a acopri 
întreaga pardoseală fără a crea decalaje sau goluri.

După aceasta Tubul MAGNUM pentru încălzire prin pardoseală 
de 12mm poate fi fixat. Distanța fixă a tubului este de 12.5mm. Pe 
1m2 este nevoie de aproximativ 8 metri liniari de Tub MAGNUM. 
Podeaua poate fi acoperită cu stratul de pânză oferit peste care 
stratul superior de pardoseală poate fi aplicat.

HeatBoard W



HeatBoard W
Dryfloor Underfloor Heating

Livrat ca set de 13 plăci (5 m²) împreună cu mânuși de 
lucru și pâslă care acoperă 5 m²

Dimensiuni: 770 x 520 mm (Efectiv: 755 x 505 
mm)

MAGNUM Tub de 12mm 



Încălzire prin pardoseală și pereți

Acest sistem de încălzire prin pardoseală și pereți este 
compus din covoare de plastic care se îmbină cu ușurință 
împreună iar tubul de încălzire este presat în covor cu 
aceeași ușurință. Cu o înălțime totală de doar 14mm, acest 
sistem este foarte potrivit pentru proiecte de renovare atât 
pentru pardoseli cât și pentru pereți. Covoarele de plastic, 
prin dimensiunile lor și greutatea redusă, sunt ușor de 
transportat în locul aplicării.

Cu înălțime de construcție care pornește de la 17mm 
MAGNUM SlimFit este unul dintre cele mai joase sisteme din 
categoria sa. Aplicabil atât în în camere umede în pardoseli 
cât și în pereți pentru încălzire. Plasa constă în caneluri de 
12mm cu o spațiere de 125mm, îmbinându-se perfect cu 
Tubul MAGNUM de 12mm.

SlimFit 12 mm



SlimFit 12 mm
Încălzire prin pardoseală și pereți

Livrat ca set de 5 elemente (3,75m²) Dimensiuni element: 75 x 100 cm

MAGNUM Tub de 12 mm 



Pentru sisteme de încălzire/răcire pe bază de apă

Noul sistem de control interconectat
Disponibil de la 

începutul anului 2021
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