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În 3 decenii, MAGNUM Heating a devenit un 
designer, producător și furnizor european de 
succes, lider pe piață și orientat spre marcă de 
sisteme inovatoare de încălzire electrică și pe bază 
de apă și produse conexe. 
 
Durabil 
Sistemele noastre au o durată de viață foarte 
lungă și răspund perfect la tranziția energetică 
fundamentală de la sursele de încălzire fosile la 
soluții climatice durabile. 
 
Producție internă 
Producem și asamblam majoritatea produselor 
singuri în propriile noastre departamente de 
producție. În acest fel, controlăm procesul de 
la început până la sfârșit și asigurăm un control 
optim al calității. Acest lucru ne face cel mai de 
încredere furnizor de produse de încălzire.

MAGNUM Heating B.V. is part of the 
MAGNUM Heating Group B.V.

Despre noi
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Acasă este 
unde este 
căldura.

Încălzirea în pardoseală oferă cel mai 
confortabil mod de încălzire. Datorită 
radiației uniforme de căldură de 
pe întreaga suprafață a podelei, se 
creează o distribuție foarte uniformă 
a căldurii. Podeaua va atinge rapid o 
temperatură plăcută. 
 
Căldura în infraroșu sau căldura 
radiantă funcționează la fel ca în 
natură: undele de căldură de la soare 

ajung pe peretele casei tale în timpul 
zilei, de exemplu. Căldura este stocată 
în acest perete, care este apoi emisă 
din nou după o întârziere. Seara, aerul 
ambiental se raceste si se simte clar 
degajarea de caldura reziduala din 
perete. Un sistem de încălzire prin 
pardoseală funcționează pe același 
principiu.

Confort nesfârșit
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„Pe drumul către 
un viitor durabil.”

Ne îndepărtăm rapid de gaze 
și trecem la surse de energie 
regenerabilă. Inovația în acest sens 
merge rapid, dar abia am început. 
Fie că este vorba despre renovarea 
unei case vechi sau complet nouă 
de construit, sistemele noastre sunt 
deja pregătite pentru viitor pentru a 
oferi confort maxim pentru situația 
dumneavoastră, acum și în viitor.

In multe situatii este posibil sa se 
instaleze incalzire in pardoseala ca 
unica sursa de caldura (incalzire 
principala). Dacă valoarea izolației 
casei nu este suficientă, de exemplu 
într-o casă mai veche, o izolație 
suplimentară și, eventual, instalarea de 
încălzire pe perete pot obține totuși o 
putere termică ridicată.

Tranzitul energiei O casă durabilă



7

Cu caldura radianta (incalzire in 
pardoseala), caldura este emisa direct 
astfel incat camera sa fie incalzita 
mai uniform si mai repede simtita. 
Încălzirea tradițională prin convecție 
încălzește doar aerul. Aerul cald 
are proprietatea că se ridică astfel 
încât temperatura din tavan este 
semnificativ mai mare decât cea 
din apropierea podelei. Consecință: 
picioarele reci și capul cald. 

Încălzirea în pardoseală oferă un 
confort enorm la o temperatură mai 
scăzută. Prin setarea temperaturii de 
scădere a sistemului nu mai mică de 
5OC, căldura rămâne în masa podelei. 
Este nevoie de mai puțină energie 
pentru a aduce sistemul înapoi la 
temperatură decât pentru a lăsa 
podeaua să se răcească mai mult de 
fiecare dată. Nu doar temperatura este 
mai scăzută, ci și factura de energie ! 

Un sistem care funcționează bine 
depinde în mare măsură de valoarea 
izolației casei tale. Aplicând mai întâi 
o izolație bună limitați pierderile de 
căldură în jos. Ca rezultat, podeaua 
va reține căldura mai mult timp. La 
urma urmei, încălzirea prin pardoseală 
funcționează mai eficient cu o 
pardoseală bine izolată. 

Diferența Temp. mai scăzută Izolarea este cheia

Eficienţă 
si confort 
la fiecare nivel.
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„Izolație bună 
este cheia pentru 

un sistem care 
funcționează eficient.”

Incalzire in pardoseala 
pentru orice situatie.
Alegerea încălzirii prin pardoseală 
potrivită pentru situația dvs. este simplă. 
O cerere de încălzire poate fi împărțită 
cu ușurință în 3 categorii: Construcție 
nouă, Renovare sau Construcție uscată. 
 
Sistemele de construcție nouă pot fi 
instalate direct în șapa de ciment. Acest 
lucru permite încălzirea mai multă masă 
și puterea termică este optimă. 
 
Pentru renovări este important ca 
sistemele să poată fi aplicate fără 
intervenții de anvergură (cum ar fi 
frezarea). 

Înălțimea minimă de instalare a acestor 
sisteme asigură că pot fi instalate pe o 
pardoseală existentă și chiar în perete, 
astfel încât să nu fie nevoie de calorifere. 
 
Pardoselile din lemn și laminat necesită 
sisteme meteorologice care să mențină 
temperatura sub 28oC în legătură 
cu funcționarea (naturală) a acestor 
pardoseli. 
 
Există o soluție pentru fiecare cerere de 
încălzire.
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MAGNUM Mat

MAGNUM SlimFit 10 & 12

MAGNUM Tacker Plates

MAGNUM HeatBoard W

MAGNUM Cable

MAGNUM HeatBoard E

MAGNUM Castellated Plates

MAGNUM Foil

MAGNUM DryFloor

New BuildRenovation Dry Floor



10

MAGNUM IsoFoam (+6mm)
izolatie

MAGNUM Foil Set
incl. MRC WiFi termostat

MAGNUM HeatBoard Cable
6 of 10W/m1 (± 9m Cable / m2)

MAGNUM HeatBoard E 
Set of system plates / 5 m2

Termostate potrivite:
MRC WiFi termostat
MAGNUM Z-Wave

Options: 
MAGNUM DuoBoard 

(+6mm)
Cu moale (PVC, covor etc..)

sau pardoseală lipită

Electric
Înălțimea de instalare disponi-

bilă Excluzând fi nisajul podelei: 

 10 - 25 mm

Înălțimea de instalare disponibilă 

Excluzând fi nisajul podelei: 

6 - 10 mm

MAGNUM Tube 12x1,5mm
± 8 m Tube / m2

MAGNUM HeatBoard W 
Set de plăci de sistem / 5 m2

Bazat pe apa

Cuplaje de conectare
12 x 1,5 mm (set de 2)

MAGNUM Tube 14 x 2 mm
± 9 m Tube per m2

MAGNUM DryFloor 
Set de plăci de sistem / 7,5 m2

Options: MAGNUM DuoBoard (+6mm)
Cu pardoseală moale (PVC, covor etc...) sau lipită

Cuplaje de conectare
14 x 2 mm (set de 2)

Aluminium Omega Profi les
± 8 profi elen / m²

Înălțimea de instalare disponibilă 

Excluzând fi nisajul podelei: 

25 - 35 mm

Înălțimea de instalare disponi-

bilă Excluzând fi nisajul podelei: 

 20 - 25 mm

Distribuitor potrivit:
Consultați ajutorul pentru selecția distribuitorului

Termostate potrivite:
Cu fi r sau fără fi r

Construcție uscată

MAGNUM Mat Set
incl. MRC WiFi termostat MAGNUM Mat

Option: MAGNUM IsoPlate (6 sau 10mm)
Strat suplimentar de izolație / ca armătură pe pardoseala din lemn

Termostate potrivite:
MRC WiFi thermostat

MAGNUM Z-Wave
MAGNUM S-Control

Electric
Înălțimea de instalare disponibilă 

Excluzând fi nisajul podelei:

5 - 15 mm

MAGNUM Tube 10x1,3mm
± 8 m Tube / m2

MAGNUM Slimfi t 10 
Set de plăci de sistem / 2,4m2

Înălțimea de instalare disponi-

bilă Excluzând fi nisajul podelei: 

15 - 20 mm

MAGNUM Tube 12x1,5mm
± 8 m Tube / m2

MAGNUM Slimfi t 12 
Set de plăci de sistem / 3,75m2

Cuplaje de conectare
10 x 1,3 mm (set de 2)

Cuplaje de conectare
12 x 1,5 mm (set de 2)

Pe bază de apă (și pentru clădiri noi!)

Înălțimea de instalare disponi-

bilă Excluzând fi nisajul podelei: 

15 - 25 mm

Distribuitor potrivit:
Consultați ajutorul pentru selecția distribuitorului

Termostate potrivite:
Cu fi r sau fără fi r

Renovare (pardoseală și perete)

Electric
Înălțimea de instalare disponibilă 

Excluzând fi nisajul podelei:  

 25 - 50mm

MAGNUM Cable 
10 of 17 W/m1

Termostate potrivite:
MRC WiFi thermostat

MAGNUM Z-Wave
MAGNUM S-Control

MAGNUM Cable Set
incl. MRC WiFi termostat

MAGNUM Tube 14-20 mm

Tacker grid foil
Rol / 50 m2

MAGNUM Tube 14-16 mm

Non insulates Castelated 
plates  Set / 10 m2

MAGNUM Tube 14-16 mm

Castelated plates 28 mm 
Set / 10 m2

MAGNUM Tube 14-16 mm

Castelated plates 47 mm 
Set /10 m2

MAGNUM Tube 14-20 mm

Tacker plates 20 mm
Set / 10 m2

MAGNUM Tube 14-20 mm

Tacker plate 30 mm
Set / 10 m2

Optiuni:
Izolarea marginilor cu clapă, Profi l de dilatare, Suport îndoit etc..

Capse de agrafare
şi - capsator

Capse de agrafare
şi -capsator

Capse de agrafare
şi -capsator

Distribuitor potrivit:
Consultați ajutorul pentru selecția distribuitorului

Fitinguri de conectare
(Set de 2)

Termostate potrivite:
Cu fi r sau fără fi r

Bazat pe apa
Înălțimea de instalare disponibilă 

Excluzând fi nisajul podelei: 

 40 - 60mm

Înălțimea de instalare disponibilă 
Excluzând fi nisajul podelei: 

 60 - 80mm

Înălțimea de instalare disponibilă 
Excluzând fi nisajul podelei: 

80 - 120mm

Optiuni:
Isorol, Alutape, benzi distanță, izolare margini, fi bre stabilizatoare 

Construcție nouă

Ghid de alegere a încălzirii în pardoseală
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Soba cu peleti Incalzire
Oțel inoxidabil premium 

Open LT
În combinație cu pompă /
regulator de temperatură 

Premium Plastic Open LT
În combinație cu Pompă /
regulator de temperatură 

Front Steel

Cu sau fără rezervor tampon

Cazan

Temperatura livrata:        
Mai mare decât 50°C

Temperatura livrata: 
Mai mica decat 50°C

Premium Plastic Pro

Oțel față

Oțel de bază

Oțel inoxidabil premium 
Open LT

Premium Plastic Open LT

Incalzire

Oțel inoxidabil premium 
Open LT

În combinație cu pompă /
regulator de temperatură

Premium Plastic Open LT 
În combinație cu pompă /
regulator de temperatură

Incalzire

Încălzire bloc/cartier (la cerere) Incalzire

Oțel inoxidabil premium 
Open LT

În combinație cu pompă /
regulator de temperatură  

district

Premium Plastic Open LT
În combinație cu pompă /
regulator de temperatură-

district

Front Steel district

Premium Plastic Pro 
District

Pompa  incalzire

Premium Plastic Open LT

Oțel inoxidabil premium 
Open LT

Premium Plastic Open LT

Premium Plastic Open LT
În combinație cu Pompă /
regulator de temperatură 

Incalzire

Oțel inoxidabil premium 
Open LT

În combinație cu pompă /
regulator de temperatură 

Premium Plastic Open LT
În combinație cu pompă /
regulator de temperatură 

Incalzire

Incalzire
Răcire

Cu extern sau intern
pompă de circulație

Fara pompa

Incalzire
Răcire

Incalzire solară
Cu rezervor tampon

Premium Stainless Steel 
Open LT

În combinație cu pompă /
regulator de temperatură

Premium Plastic Open LT
În combinație cu pompă /
regulator de temperatură 

Front Steel

Premium Plastic Open LT

Premium Stainless Steel 
Open LT

IncalzireCu extern sau intern
pompă de circulație

Fara pompa Incalzire

Ghid de selectare a distribuitorului
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Add to Siri

Add to Siri

Add to Siri

Control total. 
Chiar și atunci când 
nu ești acasă.

Design intuitiv Control inteligent

În dezvoltarea termostatelor noastre, 
pe lângă o mulțime de aspecte 
tehnice, luăm ca punct de plecare 
ușurința de utilizare. Termostatul 
inteligent MAGNUM MRC WiFi, pentru 
sistemele noastre electrice, este 
ușor de programat și operat. Echipat 
cu instrucțiuni pas cu pas pentru 
setarea fără probleme a timpilor și 
temperaturilor dorite. 

MRC este echipat cu o funcție 
automată inteligentă: Tot ce trebuie să 
faceți este să introduceți perioadele 
în care doriți să aveți o podea caldă. 
Învață treptat timpul ideal de încălzire 
a podelei și își ajustează automat 
programul în consecință. Deci, dacă 
setați că doriți ca podeaua să fie la 
23°C la 7:00 AM, termostatul se va 
ocupa de restul. 
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Precizie optimă

Controlul zonei

MAGNUM Remote Zone Control 
este un sistem complet pentru 
controlul încălzirii prin pardoseală. 
Sistemul este format din termostate 
care pot fi agățate în orice cameră 
și un controler care este montat la 
distribuitor. Controlați zonele separat 
prin termostat sau prin tabletă sau 
smartphone. Acest lucru vă permite 
să configurați diferitele zone din casa 
dvs. cu cea mai mare ușurință. 
 
Termostatul MAGNUM W asigură 
controlul precis al temperaturii 
camerei. Cu acest ceas termostat 
puteți regla temperatura pe baza unei 
serii de setări programate care intră în 
vigoare în diferite momente ale zilei.

Produsele noastre sunt concepute 
având în vedere schimbările 
climatice puternice din Europa, unde 
temperatura exterioară poate fluctua 
puternic în câteva ore. Acest lucru 
necesită echipamente de control 
care să răspundă rapid și precis. 
Termostatele noastre gândesc ei 
înșiși și calculează timpii necesari 
de încălzire și cantitatea de energie 
necesară pentru a face acest lucru. 

Datorită controlului precis, un climat 
de locuit optim și confortabil este 
posibil peste tot. În plus, sistemele 
noastre pot fi conectate cu ușurință 
la sisteme de automatizare noi sau 
existente, astfel încât să nu vă mai 
faceți griji pentru ele. Chiar și atunci 
când nu ești acasă. 
 
Termostatele MAGNUM au fost 
dezvoltate intern și sunt printre cele 
mai fiabile de pe piața europeană.
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Întotdeauna o oglindă fără condens 
datorită unei soluții foarte simple. 
Încălzirea electrică a oglinzii MAGNUM 
Look este lipită direct pe spatele 
oglinzii și este un plus indispensabil 
pentru baia dvs., împiedicând 
formarea condensului într-un timp 
scurt. 
 
Conectați încălzirea oglinzii direct 
la întrerupătorul de lumină existent 
și elementul de încălzire va fi 
pornit numai în timpul prezenței 
dumneavoastră în baie. Astfel 
economisiți energie !

O vedere clară

Radiantele de tavan MAGNUM Sol pot 
fi instalate într-un tavan suspendat și 
oferă libertate maximă în proiectarea 
interiorului oricărui birou, showroom 
sau magazin. Cu ajutorul suportului de 
suspendare integrat, panourile pot fi 
fixate direct pe orice alt tavan. 
 
Dacă sunteți în căutarea unei surse 
suplimentare de căldură în baia dvs., 
radiatoarele de tavan MAGNUM Sol 
Premium sunt soluția. Aceste panouri 
au un standard IP54 și, prin urmare, 
sunt foarte potrivite pentru încăperi 
umede. 
 
Aceste radiatoare de tavan încălzesc 
totul în intervalul de radiație într-un 
timp foarte scurt. Acest lucru le face 
ideale pentru încăperile care nu au 
o ocupare continuă și care trebuie 
încălzite într-un timp scurt. 

Incalzire pe tavan
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Siguranța pe 
primul loc. 
Fără 
compromisuri.

Siguranță, prevenire și continuitate 
sunt cuvintele cheie care justifică o 
investiție în construcția unei instalații 
fără îngheț. În special pentru rampe și 
ieșiri în unghi de înclinare a centrelor 
de distribuție, parcări, spitale, stații 
de pompieri, clădiri de birouri etc. 
Sistemul MAGNUM Outdoor vă 
oferă siguranță și fiabilitate la costuri 

minime de investiție, consum și 
întreținere. 
 
Gama MAGNUM Trace oferă soluții 
totale pentru menținerea țevilor (de 
apă), a jgheaburilor și a scurgerilor 
ferite de îngheț. Există, de asemenea, 
o bandă fără îngheț disponibilă cu 
termostat încorporat.

Excepțional de sigur
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Producem și asamblam majoritatea 
produselor singuri în propriile noastre 
departamente de producție. În acest 
fel, procesul este ținut în mâinile 
noastre de la început până la sfârșit 
și există un control optim al calității. 
Acest lucru ne face cel mai de încre-
dere furnizor de produse de încălzire.

Producție proprie

În ultimele 3 decenii, MAGNUM Hea-
ting a devenit un designer, producător 
și furnizor european de succes, lider pe 
piață și orientat spre marcă de sisteme 
inovatoare de încălzire electrică și 
pe bază de apă și produse conexe. 
Avem un accent continuu pe inovație, 
susținută de clienții noștri.

Know-How

Pregătit pentru 
un viitor 
durabil.

Sistemele noastre au o durată de viață 
foarte lungă și răspund perfect la 
tranziția energetică fundamentală de 
la sursele de încălzire fosile la soluții 
climatice durabile. Suntem activi în 
mod continuu pentru a perfecționa 
procesele de producție și logistică 
pentru a face amprenta noastră de 
carbon cât mai mică posibil. 

Durabil

Produsele noastre sunt disponibile de 
la orice instalator autorizat E&W sau 
specialist în baie. De obicei, ei sfătuiesc 
și se ocupă de instalare. 
 
Doriți mai multe informații între timp? 
Vizitați magnumheating.nl sau sunați 
0166 - 609 300 in timpul programului 
de lucru. 

Mai multe informatii?
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MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

Covorașul MAGNUM este un covoraș unic pentru încălzire prin 
pardoseală. Sistemul este conceput pentru a permite instalarea 
încălzirii prin pardoseală peste o pardoseală de gresie existentă 
sau deasupra unei șape care a fost deja instalată. Covorașul are o 
grosime de aproximativ 4 mm și poate fi  inclus într-un strat adeziv 
fără demolare și frezare. Covorașul este plasat aproape direct 
sub suprafață. Acest lucru mărește rata de încălzire a pardoselii, 
ceea ce face ca sistemul să fi e potrivit și pentru zone cu ocupare 
nepermanentă, cum ar fi  băi, camere de hobby, săli de recreere etc.

Termostatul WiFi avansat ține cont de timpul necesar de încălzire, 
astfel încât podeaua dumneavoastră va avea întotdeauna 
temperatura potrivită la momentul dorit.

MAGNUM Mat este disponibil în 22 de dimensiuni diferite, de la 0,75 
la 25 m². Deoarece cablul de încălzire de pe covoraș este conectat 
la capăt, există o singură parte cu un cablu de alimentare, care este 
atașat invizibil printr-o conexiune oarbă unică. Aceasta înseamnă că 
nu este nevoie de o revenire la termostat.

MAGNUM Mat (Set)
Covoraș pentru încălzire prin pardoseală

Specifi cații 

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 4 mm

Lățimea sistemului 25 sau 50 cm

Min. setarea înălțimii 10 mm

Instalare Adeziv autonivelant / gresie

Putere1 125 sau 150W/m2 

În zonele umede V

Placi V

Lemn V (i.c.w. autonivelare)

(PVC) Laminate V (i.c.w. autonivelare)

Covor V (i.c.w. autonivelare)

Certifi care CE, VDE

Garanție pe durata de viață

1 

REG.-Nr. 40041320

Instalare în compus autonivelant

Montare in adeziv faianta

Încălzire în pardoseală | Renovare
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MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

• EMC-free, 2-cablu conductor atașat la rețeaua de fi bră optică
• 2,5 m cablu de alimentare cu trei fi re
• Carcasă completă cu manta de aluminiu
• Conexiune oarbă unică între încălzire și cablul de conectare
• Chrome/Nickel fi r de rezistență
• PTFE (Tefl on) izolatie
• PVC teaca de protectie
• Diametrul cablului aprox. 4 mm
• Latime covoras 25 sau 50 cm
• Îndeplinește standardele actuale NEN pentru instalare în întreaga 

zonă umedă 

Metode de instalare
• Direct în adeziv pentru faianță
• Mortare de turnare autonivelante
• În ipsos/mortar
• Podele din anhidrit
• MAGNUM Mat nu este potrivit pentru utilizare în beton ușor

Conținutul pachetului
• Covoraș de încălzire
• Termostat WiFi cu telecomandă MAGNUM incl. senzor de podea
• Tub fl exibil pentru senzor de podea
• Instrucțiuni de instalare și card de verifi care/control

Garanție
Garanție pe viață* la funcționarea electrică a covorașului de 
încălzire și 2 ani la termostatul și senzorul de podea.

*Vezi condiții pe: magnumheating.com

Art.nr. Descriere m² Putere W per m² Amps Ohm Dimensiuni
200075 MAGNUM Mat Set 0,75 m² 113 Watt 150 Watt 0,6 468 0,25 x 3,00 m
200205 MAGNUM Mat Set 1,0 m² 150 Watt 150 Watt 0,7 353 0,50 x 2,00 m
200125 MAGNUM Mat Set 1,25 m² 188 Watt 150 Watt 0,8 281 0,25 x 5,00 m
200305 MAGNUM Mat Set 1,5 m² 225 Watt 150 Watt 1,0 235 0,50 x 3,00 m
200175 MAGNUM Mat Set 1,75 m² 263 Watt 150 Watt 1,1 201 0,25 x 7,00 m
200405 MAGNUM Mat Set 2,0 m² 300 Watt 150 Watt 1,3 176 0,50 x 4,00 m
200225 MAGNUM Mat Set 2,25 m² 338 Watt 150 Watt 1,5 157 0,25 x 9,00 m
200505 MAGNUM Mat Set 2,5 m² 375 Watt 150 Watt 1,6 141 0,50 x 5,00 m
200605 MAGNUM Mat Set 3,0 m² 450 Watt 150 Watt 2,0 117 0,50 x 6,00 m
200705 MAGNUM Mat Set 3,5 m² 525 Watt 150 Watt 2,3 100 0,50 x 7,00 m
200805 MAGNUM Mat Set 4,0 m² 600 Watt 150 Watt 2,6 88 0,50 x 8,00 m
200905 MAGNUM Mat Set 4,5 m² 675 Watt 150 Watt 2,9 78 0,50 x 9,00 m
201005 MAGNUM Mat Set 5,0 m² 750 Watt 150 Watt 3,3 71 0,50 x 10,00 m
201205 MAGNUM Mat Set 6,0 m² 900 Watt 150 Watt 3,9 59 0,50 x 12,00 m
201405 MAGNUM Mat Set 7,0 m² 1050 Watt 150 Watt 4,6 50 0,50 x 14,00 m
201605 MAGNUM Mat Set 8,0 m² 1200 Watt 150 Watt 5,2 44 0,50 x 16,00 m
201805 MAGNUM Mat Set 9,0 m² 1350 Watt 150 Watt 5,9 39 0,50 x 18,00 m
202005 MAGNUM Mat Set 10,0 m² 1500 Watt 150 Watt 6,5 35 0,50 x 20,00 m
202405 MAGNUM Mat Set 12,0 m² 1500 Watt 125 Watt 6,5 35 0,50 x 24,00 m
203005 MAGNUM Mat Set 15,0 m² 1875 Watt 125 Watt 8,2 28 0,50 x 30,00 m
204010 MAGNUM Mat Set 20,0 m² 2500 Watt 125 Watt 10,8 21 0,50 x 40,00 m
205010 MAGNUM Mat Set 25,0 m² 3125 Watt 125 Watt 13,6 17 0,50 x 50,00 m

Detalii tehnice

Conexiune oarbă unică între
incalzire si cablu de conectare
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MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
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T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

Covorașul MAGNUM este un covoraș unic pentru încălzire prin 
pardoseală. Sistemul este conceput pentru a permite instalarea 
încălzirii prin pardoseală peste o pardoseală de gresie existentă 
sau deasupra unei șape care a fost deja instalată. Covorașul are o 
grosime de aproximativ 4 mm și poate fi  inclus într-un strat adeziv 
fără demolare și frezare. Covorașul este plasat aproape direct 
sub suprafață. Acest lucru mărește rata de încălzire a pardoselii, 
ceea ce face ca sistemul să fi e potrivit și pentru zone cu ocupare 
nepermanentă, cum ar fi  băi, camere de hobby, săli de recreere etc.

MAGNUM Mat este disponibil în 22 de dimensiuni diferite, de la 0,75 
la 25 m². Deoarece cablul de încălzire de pe covoraș este conectat 
la capăt, există o singură parte cu un cablu de alimentare, care este 
atașat invizibil printr-o conexiune oarbă unică. Aceasta înseamnă că 
nu este nevoie de o revenire la termostat.

MAGNUM Mat
Covoraș pentru încălzire prin pardoseală

REG.-Nr. 40041320

Instalare în compus autonivelant

Montare in adeziv faianta

Specifi cații 

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 4 mm

Lățimea sistemului 25 sau 50 cm

Setarea min. a înălțimii 10 mm

Instalare Adeziv autonivelant / gresie

Putere 125 sau 150W/m2 

În zonele umede V

Placi V

Lemn V (i.c.w. autonivelare)

(PVC) Laminate V (i.c.w. autonivelare)

Covor V (i.c.w. autonivelare)

Certifi care CE, VDE

Garanție pe durata de viață

Încălzire în pardoseală | Renovare
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W  www.magnumheatinggroup.com

• EMC-free, 2-cablu conductor atașat la rețeaua de fi bră optică
• 2,5 m cablu de alimentare cu trei fi re
• Carcasă completă cu manta de aluminiu
• Conexiune oarbă unică între încălzire și cablul de conectare
• Chrome/Nickel fi r de rezistență
• PTFE (Tefl on) izolatie
• PVC teaca de protectie
• Diametrul cablului aprox. 4 mm
• Latime covoras 25 sau 50 cm
• Îndeplinește standardele actuale NEN pentru instalare în întreaga 

zonă umedă 

Metode de instalare
• Direct în adeziv pentru faianță
• Mortare de turnare autonivelante
• În ipsos/mortar
• Podele din anhidrit
• MAGNUM Mat nu este potrivit pentru utilizare în beton ușor

Conținutul pachetului
• Covoraș de încălzire
• Tub fl exibil pentru senzor de podea
• Instrucțiuni de instalare și card de verifi care/control

Garanție
Garanție pe viață* la funcționarea electrică a covorașului de 
încălzire și 2 ani la termostatul și senzorul de podea.  

*Vezi conditii pe: magnumheating.com

Art.nr. Descriere m² Putere W per m² Amps Ohm Dimensiuni
240075 MAGNUM Mat 0,75 m² 113 Watt 150 Watt 0,6 468 0,25 x 3,00 m
240201 MAGNUM Mat 1,0 m² 150 Watt 150 Watt 0,7 353 0,50 x 2,00 m
240125 MAGNUM Mat 1,25 m² 188 Watt 150 Watt 0,8 281 0,25 x 5,00 m
240301 MAGNUM Mat 1,5 m² 225 Watt 150 Watt 1,0 235 0,50 x 3,00 m
240175 MAGNUM Mat 1,75 m² 263 Watt 150 Watt 1,1 201 0,25 x 7,00 m
240401 MAGNUM Mat 2,0 m² 300 Watt 150 Watt 1,3 176 0,50 x 4,00 m
240225 MAGNUM Mat 2,25 m² 338 Watt 150 Watt 1,5 157 0,25 x 9,00 m
240501 MAGNUM Mat 2,5 m² 375 Watt 150 Watt 1,6 141 0,50 x 5,00 m
240601 MAGNUM Mat 3,0 m² 450 Watt 150 Watt 2,0 117 0,50 x 6,00 m
240701 MAGNUM Mat 3,5 m² 525 Watt 150 Watt 2,3 100 0,50 x 7,00 m
240801 MAGNUM Mat 4,0 m² 600 Watt 150 Watt 2,6 88 0,50 x 8,00 m
240901 MAGNUM Mat 4,5 m² 675 Watt 150 Watt 2,9 78 0,50 x 9,00 m
241001 MAGNUM Mat 5,0 m² 750 Watt 150 Watt 3,3 71 0,50 x 10,00 m
241201 MAGNUM Mat 6,0 m² 900 Watt 150 Watt 3,9 59 0,50 x 12,00 m
241401 MAGNUM Mat 7,0 m² 1050 Watt 150 Watt 4,6 50 0,50 x 14,00 m
241601 MAGNUM Mat 8,0 m² 1200 Watt 150 Watt 5,2 44 0,50 x 16,00 m
241801 MAGNUM Mat 9,0 m² 1350 Watt 150 Watt 5,9 39 0,50 x 18,00 m
242001 MAGNUM Mat 10,0 m² 1500 Watt 150 Watt 6,5 35 0,50 x 20,00 m
202421 MAGNUM Mat 12,0 m² 1500 Watt 125 Watt 6,5 35 0,50 x 24,00 m
203021 MAGNUM Mat 15,0 m² 1875 Watt 125 Watt 8,2 28 0,50 x 30,00 m
244006 MAGNUM Mat 20,0 m² 2500 Watt 125 Watt 10,8 21 0,50 x 40,00 m
245006 MAGNUM Mat 25,0 m² 3125 Watt 125 Watt 13,6 17 0,50 x 50,00 m

Detalii tehnice

Conexiune oarbă unică între încălzire și 
cablul de conectare

Încălzire în pardoseală | Renovare
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MAGNUM Isoplate oferă posibilitatea de izolație suplimentară a 
podelei acolo unde este disponibilă doar o înălțime de construcție 
foarte limitată. Datorită proprietăților de rezistență la presiune 
ale plăcilor de izolație, un sistem de încălzire prin pardoseală 
(MAGNUM Mat) și o pardoseală cu gresie pot fi  lipite direct. 
MAGNUM Isoplate mărește proprietățile de izolare ale pardoselii și 
astfel crește efi ciența și timpul de răspuns al sistemului de încălzire 
prin pardoseală utilizat. Aceste proprietăți izolatoare duc la un 
consum mai mic de energie.

MAGNUM Isoplate
Izolatie

Metode de instalare
• Rezistent la umezeală și putrezire
• Rezistenta la foc
• Absorbție foarte scăzută de umiditate
• Potrivit pentru MAGNUM Mat
• Potrivit pentru MAGNUM Slim Fit
• Rezistent la foc  DIN4102 material class B1
• Rezistenta la apa  Absorbtia apei  >0,5% dupa 28 zile   

                       sub apă conform DIN53 421
• Temp. rezistenţă  -30°C tot +70°C
• Valoarea izolației  0,035 W/mK conform DIN4108
• Rezistenta la compresiune > 0,20 N/mm2 conform DIN 52 615

Continutul pachetului
• MAGNUM Isoplate (5 x la 10 mm / 8 x la 6 mm)
• Material pentru fi xare
• Banda

Garantie
2 ani garantie. Material pentru fi xare

Art.nr. Descriere Material Unitate Dimensiuni Grosime
630112 MAGNUM Isoplate Spumă tare din polistiren 3 m² 5 placi de 60 x 100 cm 10 mm
630113 MAGNUM Isoplate Spumă tare din polistiren 4,8 m² 8 placi de 60 x 100 cm 6 mm

Detalii tehnice
Specifi catii

Valoarea izolației
0,035 W/mK conform cu  
DIN 4108

Rezistenta la compresiune
0,20 N/mm2 conform cu  
DIN 52 615

Temp. rezistenţă -30°C până la +70°C

Rezistenta la apa
0,5% după 28 de zile sub 
apă, conform DIN53 421

Rezistent la foc DIN 4102 clasa de material 

Încălzire în pardoseală | Renovare



25

Încălzire în pardoseală | Renovare
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Cablul MAGNUM este special conceput pentru instalare pe șape de 
ciment. Distanța reciprocă a cablurilor determină puterea pe m2. 
Acest lucru vă oferă libertatea de a instala mai multă putere (reacție 
mai rapidă, temperaturi mai ridicate) sau mai puțină putere (pentru 
temperaturi constante sau scăzute).

Deoarece cablul este deformabil, instalarea devine ușoară. Poate fi  
atașat la MAGNUM Isorol și foile cu coadă de rândunică prin bandă 
de aluminiu sau pe plasă de beton cu cleme. Există, de asemenea, 
benzi distanțiere convenabile disponibile pentru montare directă 
pe podea.

Termostatul WiFi avansat ține cont de timpul necesar de încălzire, 
astfel încât podeaua dumneavoastră să aibă întotdeauna 
temperatura potrivită la momentul potrivit. Absența caloriferelor 
pe perete oferă libertate optimă în designul interior. (Dacă este 
posibilă încălzirea principală).

MAGNUM Cable 17 Watt (Set)
Cablu de incalzire in pardoseala

Specifi cații

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 7 mm

Lățimea sistemului Variabila

Setarea minima a înălțimii 30 mm

Instalare Șapă

Putere 115 - 200W/m2 

În zonele umede V

Placi V

Lemn V 

(PVC) Laminat V 

Covor V 

Certifi care CE, VDE

Garanție pe durata de viață

Montare pe plasă de armare cu învelișuri

Instalare cu MAGNUM Isorol și bandă

VDE-REG 8741

Încălzire în pardoseală | Construcție nouă
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• EMC-free, Cablu cu 2 conductori
• Cablu de alimentare cu trei fi re de 2,5 metri
• Conexiune oarbă unică între încălzire și cablul de conectare
• Carcasă completă cu manta de aluminiu
• Chrome/Nickel fi r de rezistență
• XLPE izolatie
• PVC teaca de protectie
• 17 Watt pe metru putere, 230 Volt
• Diametrul cablului aprox. 7 mm
• Produs și inspectat în conformitate cu standardele IEC 800
• Aprobat VDE și standard CE în Europa 

Metode de instalare
Cablurile sunt disponibile in capacitati totale de la 300 la 3300 Watt, 
sufi ciente pentru suprafete intre 2 si 30 m2. Deoarece cablul este în 
buclă la capăt, există o singură parte a cablului de alimentare, care 
este atașată invizibil prin conexiunea unică. Aceasta înseamnă că 
nu este nevoie de o revenire la termostat. Cablul MAGNUM nu este 
potrivit pentru utilizare în beton ușor.

Package contents
• Cablu de incalzire
• Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda
• Senzor de podea
• Banda de montaj
• Tub fl exibil pentru senzor de podea
• Instructiuni de instalare

Garanție
Garanție pe viață* asupra funcției electrice a cablului de încălzire și 
2 ani la termostat și senzor de pardoseală.
*Vezi condițiile pe: magnumheating.com

Art.nr. Description Lungimea cablului Putere Amps Ohm
100305 MAGNUM Cable Set 17,6 m 300 Watt 1,3 177
100505 MAGNUM Cable Set 29,4 m 500 Watt 2,2 109
100705 MAGNUM Cable Set 41,2 m 700 Watt 3 76
101005 MAGNUM Cable Set 58,8 m 1000 Watt 4,3 53
101255 MAGNUM Cable Set 73,5 m 1250 Watt 5,5 42
101705 MAGNUM Cable Set 100 m 1700 Watt 7,4 31
102105 MAGNUM Cable Set 123,5 m 2100 Watt 9 25
102605 MAGNUM Cable Set 152,9 m 2600 Watt 11,3 20
102905 MAGNUM Cable Set 170,6 m 2900 Watt 12,8 18
103305 MAGNUM Cable Set 194,1 m 3300 Watt 14,3 16

Art.nr. Options Unit
720100 MAGNUM Stabiliser fi bres Bag of 150 gram
720200 MAGNUM Aluminium tape Roll of 22,5 m x 5 cm
720310 MAGNUM Spacer strips 10 m
720315 MAGNUM Spacer strips 15 m
720400 MAGNUM Edge strips Roll of 10 m x 10 cm
720502 MAGNUM Isorol Roll of 24 m² (20 x 1,2 m) - 3 mm thick

Conexiune oarbă unică între încălzire și 
cablul de conectare

Detalii tehnice

Exemplu de calcule distanța cablului
Pentru a calcula distanța corectă a cablului, împărțiți numărul de 
metri pătrați de spațiu liber la podea la puterea totală a setului. 
Înmulțiți rezultatul cu 17 (= wați pe metru cablu). Primele două 
numere după virgulă indică distanța cablului în centimetri.
Some examples of additional heating:

 500 Watt cablu pe 3 m2: (166W/m2) 
 (3 m2 : 500 Watt) X 17 W/m1 = 0,102     
 Instalați cablul la o distanță de 10 cm unul de celălalt
 1000 Watt cablu pe 7 m2: (142W/m2)
 (7 m2 : 1000 Watt) X 17 W/m1 = 0,119  
 Instalați cablul la o distanță de 11-12 cm unul de celălalt

Încălzire în pardoseală | Construcție nouă
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Cablul MAGNUM este special conceput pentru instalare pe șape de 
ciment. Distanța reciprocă a cablurilor determină puterea pe m2. 
Acest lucru vă oferă libertatea de a instala mai multă putere (reacție 
mai rapidă, temperaturi mai ridicate) sau mai puțină putere (pentru 
temperaturi constante sau scăzute).

Deoarece cablul este deformabil, instalarea devine ușoară. Poate fi  
atașat la MAGNUM Isorol și foile cu coadă de rândunică prin bandă 
de aluminiu sau pe plasă de beton cu cleme. Există, de asemenea, 
benzi distanțiere convenabile disponibile pentru montare directă 
pe podea.

Absența caloriferelor pe perete oferă libertate optimă în designul 
interior. (Dacă este posibilă încălzirea principală).

MAGNUM Cable 17 Watt (Single)
Cablu de incalzire in pardoseala

Specifi cații

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 7 mm

Lățimea sistemului Variabil

Setarea minima a înălțimii 30 mm

Instalare Șapă

Putere 115 - 200W/m2 

În zonele umede V

Placi V

Lemn V 

(PVC) Laminat V 

Covor V 

Certifi care CE, VDE

Garanție pe durata de viață

Montare pe plasă de armare cu învelișuri

Instalare cu MAGNUM Isorol și bandă

VDE-REG 8741
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• EEMC-free, 2-cabluri conductoare
• 2,5 m cablu de alimentare cu trei fi re
• Conexiune oarbă unică între încălzire și cablul de conectare
• Carcasă completă cu manta de aluminiu
• Chrome/Nickel fi r de rezistență
• XLPE izolatie
• PVC teaca de protectie
• Putere de 17 wați pe metru, 230 volți
• Diametrul cablului aprox. 7 mm
• Produs și inspectat în conformitate cu standardele IEC 800
• Aprobat VDE și standard CE în Europa 

Metode de instalare
Cablurile sunt disponibile in capacitati totale de la 300 la 3300 Watt, 
sufi ciente pentru suprafete intre 2 si 30 m2. Deoarece cablul este în 
buclă la capăt, există o singură parte a cablului de alimentare, care 
este atașată invizibil prin conexiunea unică. Aceasta înseamnă că 
nu este nevoie de o revenire la termostat. Cablul MAGNUM nu este 
potrivit pentru utilizare în beton ușor.

Conținutul pachetului
• Cablu de incalzire
• Banda de montaj
• Tub fl exibil pentru senzor de podea
• Instructiuni de instalare

Garanție
Garanție pe viață* asupra funcției electrice a cablului de încălzire.

*Vezi condiții pe: magnumheating.nl

Art.nr. Descriere Lungimea cablului Potere Amps Ohm
120300 MAGNUM Cable 17 17,6 m 300 Watt 1,3 177
120500 MAGNUM Cable 17 29,4 m 500 Watt 2,2 109
120700 MAGNUM Cable 17 41,2 m 700 Watt 3 76
121000 MAGNUM Cable 17 58,8 m 1000 Watt 4,3 53
121250 MAGNUM Cable 17 73,5 m 1250 Watt 5,5 42
121700 MAGNUM Cable 17 100 m 1700 Watt 7,4 31
122100 MAGNUM Cable 17 123,5 m 2100 Watt 9 25
122600 MAGNUM Cable 17 152,9 m 2600 Watt 11,3 20
122900 MAGNUM Cable 17 170,6 m 2900 Watt 12,8 18
123300 MAGNUM Cable 17 194,1 m 3300 Watt 14,3 16

Conexiune oarbă unică între încălzire și 
cablul de conectare

Detalii tehnice

Exemplu de calcule distanța cablului
Pentru a calcula distanța corectă a cablului, împărțiți numărul de 
metri pătrați de spațiu liber la podea la puterea totală a setului. 
Înmulțiți rezultatul cu 17 (= wați pe metru cablu). Primele două 
numere după virgulă indică distanța cablului în centimetri.

Câteva exemple de încălzire suplimentară:

Cablu de 500 Watt pe 3 m2: (166 W/m2)
(3 m2 : 500 Watt) X 17 W/m1 = 0,102
Instalați cablul la o distanță de 10 cm unul de celălalt

Cablu de 1000 Watt pe 7 m2: (142W/m2)
(7 m2 : 1000 Watt) X 17 W/m1 = 0,119
Instalați cablul la o distanță de 11-12 cm unul de celălalt

Încălzire în pardoseală | Construcție nouă
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Cablul MAGNUM este special conceput pentru instalare pe șape de 
ciment. Distanța reciprocă a cablurilor determină puterea pe m2. 
Acest lucru vă oferă libertatea de a instala mai multă putere (reacție 
mai rapidă, temperaturi mai ridicate) sau mai puțină putere (pentru 
temperaturi constante sau scăzute).

Deoarece cablul este deformabil, instalarea devine ușoară. Poate fi  
atașat la MAGNUM Isorol și foile cu coadă de rândunică prin bandă 
de aluminiu sau pe plasă de beton cu cleme. Există, de asemenea, 
benzi distanțiere convenabile disponibile pentru montare directă 
pe podea.

Absența caloriferelor pe perete oferă libertate optimă în designul 
interior. (Dacă este posibilă încălzirea principală).

MAGNUM Cable 10 Watt (Single)
Cablu de incalzire in pardoseala

Specifi cații 

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 7 mm

Lățimea sistemului Variabil

Min. setarea înălțimii 30 mm

Instalare Șapă

Putere 60 - 200W/m2 

În zonele umede V

Placi V

Lemn V 

(PVC) Laminate V 

Covor V 

Certifi care CE, VDE

Garanție pe durata de viață

Montare pe plasă de armare cu învelișuri

Instalare cu MAGNUM Isorol și bandă

VDE-REG 8741

Încălzire în pardoseală | Construcție nouă



31

MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

• EEMC-free, 2-cabluri conductoare
• 2,5 m cablu de alimentare cu trei fi re
• Conexiune oarbă unică între încălzire și cablul de conectare
• Carcasă completă cu manta de aluminiu
• Chrome/Nickel fi r de rezistență
• XLPE izolatie
• PVC teaca de protectie
• Putere de 10 wați pe metru, 230 volți
• Diametrul cablului aprox. 7 mm
• Produs și inspectat în conformitate cu standardele IEC 80
• Aprobat VDE și standard CE în Europa 

Metode de instalare
Cablurile sunt disponibile in capacitati totale de la 100 la 1900 Watt, 
sufi ciente pentru suprafete intre 1 si 20 m2. Deoarece cablul este în 
buclă la capăt, există o singură parte a cablului de alimentare, care 
este atașată invizibil prin conexiunea unică. Aceasta înseamnă că 
nu este nevoie de o revenire la termostat. Cablul MAGNUM nu este 
potrivit pentru utilizare în beton ușor.

Conținutul pachetului
• Cablu de incalzire
• Banda de montaj
• Tub fl exibil pentru senzor de podea
• Instructiuni de instalare

Garanție
Garanție pe viață* asupra funcției electrice a cablului de încălzire.

*Vezi condiții pe: magnumheating.com

Art.nr. Descriere Lungimea cablului Putere Amps Ohm
120107 MAGNUM Cable 10 10 m 100 Watt 0,4 529
120207 MAGNUM Cable 10 20 m 200 Watt 0,9 264
120307 MAGNUM Cable 10 30 m 300 Watt 1,3 176
120407 MAGNUM Cable 10 40 m 400 Watt 1,7 132
120507 MAGNUM Cable 10 50 m 500 Watt 2,2 106
120607 MAGNUM Cable 10 60 m 600 Watt 2,6 88
120807 MAGNUM Cable 10 80 m 800 Watt 3,5 66
121007 MAGNUM Cable 10 100 m 1000 Watt 4,3 53
121207 MAGNUM Cable 10 120 m 1200 Watt 5,2 44
121507 MAGNUM Cable 10 150 m 1500 Watt 6,5 35
121907 MAGNUM Cable 10 190 m 1900 Watt 8,3 28

Conexiune oarbă unică între încălzire și 
cablul de conectare

Detalii tehnice

Exemplu de calcule distanța cablului
Pentru a calcula distanța corectă a cablului, împărțiți numărul de 
metri pătrați de spațiu liber la podea la puterea totală a setului. 
Înmulțiți rezultatul cu 10 (= wați pe metru cablu). Primele două 
numere după virgulă indică distanța cablului în centimetri.

Câteva exemple de încălzire suplimentară:

Cablu de 500 Watt pe 3 m2: (166 W/m2)
(3 m2 : 500 Watt) X 10 W/m1 = 0,06
Instalați cablul la o distanță de 6 cm unul de celălalt

Cablu de 1000 Watt pe 7 m2: (142W/m2)
(7 m2 : 1000 Watt) X 10 W/m1 = 0,07
Instalați cablul la o distanță de 7 cm unul de celălalt

Încălzire în pardoseală | Construcție nouă
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MAGNUM Isorol este o spumă de polistiren expandat acoperită pe 
o parte cu o peliculă PET metalizată de 12µ. Poate fi  folosit ca suport 
pentru cablul MAGNUM (țin cont de rezistența structurală sufi cientă 
pentru podelele plutitoare). Podeaua de bază trebuie să fi e fără praf 
și grăsime, netedă și uscată. Denivelările mai mari de 2 mm trebuie 
nivelate. Așezați stratul de bază cu stratul de PET în sus. Cusăturile 
trebuie sigilate cu o bandă specială din aluminiu/poliester. Această 
bandă trebuie comandată separat. 

MAGNUM Isorol
Izolatie

• Imun la umiditate și mucegai
• Are proprietăți excelente de refl ectare și de izolare a umezelii 

(mulțumită fi lmului PET metalizat)
• Ușor de instalat și de tăiat
• Rezistență mecanică foarte mare
• 100% CFK-material liber
• Potrivit pentru cablu MAGNUM
• Potrivit pentru podele laminate de până la 9 mm

Densitate  Min. 15kg/m³
EPS spuma   Rezistenta la foc
Interval de temperatură  30°C pana la  +70°C
Valoarea izolației  0,036 W/mK
Rezistența la compresiune/termen scurt  cu 10% deformare 60kPa
Stabilitatea formei termice 
 tranzitoriu  100°C
 termen mai lung la-5000 Pa 85°C
  la-20000 Pa 75-80°C

Metode de instalare
• Podeaua trebuie să fi e curată, uscată și fără pete inegale.
• Înainte de aplicare, îndepărtați orice neregularități ale pardoselii > 2 

mm.
• Întindeți prima bandă cu partea argintie în sus și așezați următoarea 

bandă una lângă alta cu prima.
• Desfaceți banda de suprapunere și așezați-o peste următoarea bandă, 

marginile trebuie conectate folosind banda adezivă integrată.
• După așezarea podelei, tăiați excesul de material la capete.

Continutul pachetului
• MAGNUM Isorol 24m2

• Productsheet

Art.nr. Descriere m² Unitate Dimensiuni Grosime
720502 MAGNUM Isorol 24 m² Rola 20 x 1,2 m 3 mm

Detalii tehnice

Specifi cații 

Grosime 3 mm

Rezistenta la compresiune
CS 1: 10 kPA < CS ≤ 50 kPA 
conform cu EN 826 + A.3.7

Reducerea zgomotului de 
impact

20 db (cu laminat) conform cu 
DIN EN ISO 140-8/717-2

Reducerea zgomotului pas 19 % according to IHD W431

Temp. rezistenţă
40°C: +/- 0,09 m2K/W conform 
cu DIN EN ISO 12667

Rezistență la tracțiune
CC2: 25 kPA < CC ≤ 50 kPA 
conform cu EN 1606 + A.3.8

Rezistenta la difuzia vapo-
rilor de apa

> 100 m conform cu DIN 52615 
/ DIN EN 12086

Rezistent la foc
E conform cu DIN EN 13501-
1:2007 +A1 2013

Garantie 2 ani

Încălzire în pardoseală | Construcție nouă
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Izolarea marginilor
Izolarea marginilor trebuie aplicată atunci când se utilizează 
încălzire prin pardoseală. Această formă de izolație previne 
pierderile nedorite de căldură și absoarbe dilatarea și contracția 
podelei. Izolarea marginilor va asigura, de asemenea, că nu se 
formează punți reci.

MAGNUM Edge insulation
Sisteme de pozitionare si accesorii

Specifi cații

Lungimea rolei 25 m

Grosimea spumei 8 mm ± 1 mm

Latimea spumei 150 mm ± 5 mm

Material PE - foam

Densitate 18 kg/m3 ± 5 kg/m3

Ambalare In sturdy plastic foil

Culoare Gri

Clasa de rezistenta la foc EN 13501-1:2010

Aplicație Conform. tuturor tip de siste-
me de incalzire in pardoseala

Garanție 2 ani

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90111 Izolarea marginilor 25 m x 15 cm x 8 mm cu clapă
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Lemnul, parchetul și laminatul sunt produse durabile și atmosferice 
care sunt din ce în ce mai folosite. Cererea pentru un sistem de 
încălzire pentru aceste pardoseli a condus la dezvoltarea unui nou 
produs de înaltă tehnologie. MAGNUM oferă acum o soluție pentru 
aceste podele „uscate”. Folia de încălzire prin pardoseală MAGNUM 
Foil se aplică direct sub lemn, parchet sau laminat. Acest sistem de 
încălzire prin pardoseală subțire (doar 0,3 mm!) este controlat de un 
termostat de ceas WiFi cu senzor de pardoseală. Acest lucru asigură 
o încălzire foarte uniformă. Temperatura podelei poate fi  limitată la 
o temperatură maximă prin intermediul senzorului de podea și al 
termostatului.

Termostatul WiFi avansat ține cont de timpul necesar de încălzire, 
astfel încât podeaua dumneavoastră să aibă întotdeauna 
temperatura potrivită la momentul potrivit. Folia trebuie instalată 
pe plăci izolatoare subțiri de polistiren de 6 mm (MAGNUM 
Isofoam). Aceste plăci de izolare asigură o izolare termică 
suplimentară și au, de asemenea, un efect de absorbție a sunetului.

Folia MAGNUM este foarte ușor de tăiat la dimensiune. Sigur, 
confortabil și ușor de utilizat: MAGNUM Foil asigură un mediu 
confortabil de viață și de lucru, chiar și pe podele uscate!

MAGNUM Foil (Set)
Folie de incalzire in pardoseala

Specifi cații 

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 0,3 mm

Lățimea sistemului 600 mm

Min. setarea înălțimii 1 cm

Instalare Construcție uscată

Putere 120 W/m2

În zonele umede X

Placi X

Lemn V

(PVC) Laminate V (fara PVC)

Covor V

Certifi care CE, SEMKO

Garanție 10 ani

Încălzire în pardoseală | Podeaua uscata
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Metoda de instalare
Folia MAGNUM este conectată la 230V. Prin urmare, instalarea 
trebuie efectuată de un electrician califi cat. Folia MAGNUM trebuie 
instalată întotdeauna cu plăci izolatoare din polistiren MAGNUM 
(MAGNUM Isofoam, 6 mm) și acoperită cu o folie barieră de vapori 
(0,1 mm).

Conținutul pachetului
• Folie pe role de 5, 10 sau 15 m² (120 W/m²)
• Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda cu senzor de podea
• Tub senzor fl exibil
• Banda izolatoare
• Cleme de conectare
• Fire de conectare
• Instructiuni de instalare
• Reductore de presiune și clești de sertizare

Se comandă separat (în funcție de numărul de m²)
• Plăci izolante MAGNUM Isofoam, PS, per pachet 6 m²
• Folie bariera de vapori

Garanție
10 ani garanție la funcționarea electrică a foliei MAGNUM și 
2 ani la termostatul și senzorul de podea.

Art.nr. Descriere Dimensiuni Putere
361005 MAGNUM Foil Set 5 m2 * 0,6 x 8,4 m 600 Watt
361010 MAGNUM Foil Set 10 m2 * 0,6 x 16,8 m 1200 Watt
361015 MAGNUM Foil Set 15 m2 * 0,6 x 25 m 1800 Watt
361110 MAGNUM Foil add-on set 10 m2 ** 0,6 x 16,8 m 1200 Watt

Art.nr. Optiuni Dimensiuni
720807 MAGNUM Film bariera de vapori 12 m2 4 x 3 m. x 0,1 mm
720810 MAGNUM Divizor de presiune pentru folie și clește de sertizare
720815 MAGNUM Set de conexiune folie pentru folie de 10 m² **
730300 MAGNUM Isofoam PS Izolatie 6 m2 10 la 120 x 50 x 0,6 cm

Art.nr. Descriere Dimensiuni Putere m2
360120 MAGNUM Foil loose per m2 on roll 0,6 x ? m 120 Watt

Detalii tehnice

* Setul contine: Folie MAGNUM 120 Watt/m², termostat WiFi MAGNUM Telecomanda cu senzor de pardoseala, tub senzor fl exibil, cablu de conectare 2 x 15 m negru/albastru, conectori de 
sertizare necesari, cleste de distributie a presiunii si de sertizare, banda izolatoare vulcanizata, banda PP , instructiuni de instalare.
** Setul contine: 2 x 15 m fi r de conectare negru/albastru, conectori sertizati necesari, banda izolatoare vulcanizata, banda PP, folie 10 m2.

Încălzire în pardoseală | Podeaua uscata
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MAGNUM Isofoam este o izolație de podea subțire de 6 mm, 
fabricată din materiale complet reciclate. Structura Isofoam constă 
din celule mici închise care au un efect de izolare excelent. Această 
structură specială asigură că nu conduce căldura spre fund, astfel 
încât toată căldura generată de MAGNUM Foil să fi e direcționată 
către suprafața podelei. 

MAGNUM Isofoam
Izolatie

Specifi cații

Grosime 6 mm

Densitate 28 kg/m3

Rezistență la căldură 0,19 m2K/W

Coefi cient de transfer termic 0,029 – 0,034 W/(mK)

Absorbția apei după 24 de ore ≤ 1 %

Absorbția apei după 24 de zile ≤ 2 %

Rezistenta la compresiune ≥ 10 kPa PN-EN ISO 
826:2013

Rezistenta dinamica la sarcina ≥ 2 kPa

Reducerea zgomotului de impact 18 dB EN ISO 10140

Reducerea zgomotului de pas 9 % EN 16205

Garanție 2 ani

Metode de instalare
• Ușoare
• Reducere optimă a zgomotului
• Izolație termică excelentă
• Nivelează micile nereguli din podea
• Ușor de instalat și de tăiat
• Numai 6 mm grosime
• Potrivit pentru folie MAGNUM

Continutul pachetului
• MAGNUM Isofoam 6m2

Fișa produsului

Garanție
2 ani garantie.

Art.nr. Descriere Unitate Dimensiuni Grosime
730300 MAGNUM Isofoam PS Izolatie 6 m² 10 placi de 120 x 50 cm 6 mm

Detalii tehnice

Încălzire în pardoseală | Podeaua uscata
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Lemnul, parchetul și laminatul sunt produse durabile și atmosferice 
care sunt din ce în ce mai folosite. Cererea pentru un sistem de 
încălzire pentru aceste pardoseli a condus la dezvoltarea unui nou 
produs de înaltă tehnologie.

MAGNUM HeatBoard se aplică direct sub podele fl otante din lemn, 
parchet sau laminate. Acest sistem de încălzire prin pardoseală 
subțire (doar 12 mm!) este controlat de un termostat digital WiFi 
cu senzor de pardoseală. Acest lucru asigură o încălzire foarte 
uniformă. Temperatura podelei poate fi  limitată la o temperatură 
maximă prin intermediul senzorului de podea și al termostatului.

Termostatul WiFi avansat calculează timpul necesar de încălzire, 
astfel încât podeaua dumneavoastră să aibă întotdeauna 
temperatura potrivită la momentul potrivit. Acest termostat nu este 
inclus in set, trebuie comandat separat. Plăcile de izolare asigură 
o izolare termică suplimentară și au, de asemenea, un efect de 
absorbție a sunetului.

MAGNUM HeatBoard este foarte ușor de tăiat la dimensiune. După 
aceasta, cablul HeatBoard poate fi  pur și simplu fi xat. Sunt necesari 
aproximativ 9 m1 (metri liniari) de cablu HeatBoard per suprafață 
netă/neobstrucționată de 1 m2. Sigur, confortabil și ușor de utilizat: 
MAGNUM HeatBoard asigură un mediu confortabil de viață și de 
lucru, chiar și pe podele uscate!

MAGNUM HeatBoard poate fi  utilizat numai cu sisteme de pardoseli 
uscate dure (laminat, lemn și parchet). În cazul așa-numitelor 
sisteme de pardoseală moale (laminat PVC și vinil), DuoBoard 
trebuie aplicat mai întâi între sistemul de încălzire și pardoseala.

MAGNUM HeatBoard (E)
Plăci de sistem

Specifi cații

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 12 mm

Lățimea sistemului 594 mm

Lungimea sistemului 778 mm

Înălțimea min.a  construcției 20 mm

Instalare Plutitoare

Putere 60 sau 100W/m2 

În zonele umede X

Placi X

Lemn V 

(PVC) Laminate V (PVC i.c.w. DuoBoard)

Covor V (i.c.w. DuoBoard)

Certifi care CE, VDE

Garanție 2 ani

VDE-REG 8741

Încălzire în pardoseală | Podeaua uscata
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• Desemnare conform standardului     
EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P2-DLT(1)5-CS(10)150  

• Grosimea nominală dL  11,5 mm
• Coefi cient de conductivitate termică 0,036 W/mK DIN V 4108-10 
• Rezistenta termica 0,32 m2K/W 
• Stresul compresiv 150 kPa (at 10 % compression)
• Sarcina sub tensiune 45 kPa
• Rezistență la căldură < 80°C
• Domeniul de aplicare DEO în conformitate cu DIN 4108-10
• Comportamentul la foc Class E according to EN 1350
• Clasa mat. de constructii     B2 în conformitate cu DIN 4102  
• Material  EPS spumă tare de polistiren (CFK-free)
• Standard valabil  EN 13163, DIN V 4108-10

Metode de instalare
Printr-un nou proces de producție brevetat, panourile de spumă 
EPS de înaltă densitate sunt lipite de plăcile de aluminiu preformate. 
Acest lucru oferă sistemului MAGNUM HeatBoard contact pe 
întreaga pardoseală și, în comparație cu produse similare, oferă 
chiar transfer maxim de căldură în curbe. Prin urmare, transferul 
de căldură de la cablul electric MAGNUM HeatBoard de 7 mm este 
utilizat în mod optim.

Cu o înălțime a sistemului de numai 12 mm, MAGNUM HeatBoard 
este cel mai subțire sistem de construcție uscată de acest fel. Plăcile 
au dimensiunea de 788 x 594 mm (efi cientă: 589 x 778 mm) și sunt 
furnizate într-un set de 11 plăci (5 m2).

Conținutul pachetului
• 11 Plăci de sistem HeatBoard E
• 5m2 Pâslă de acoperire
• Manusi de protectie
• Instructiuni de instalare

Cablul HeatBoard, termostatul și DuoBoard trebuie comandate 
separat.

Garanție
2 ani.

Art.nr. Descriere m2 Dimensiuni Unitate
430010 MAGNUM HeatBoard 12 mm 5 m2 78 x 58 cm 11 placi

Detalii tehnice
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Lemnul, parchetul și laminatul sunt produse durabile și atmosferice 
care sunt din ce în ce mai folosite. Cererea pentru un sistem de 
încălzire pentru aceste pardoseli a condus la dezvoltarea unui nou 
produs de înaltă tehnologie.

MAGNUM HeatBoard se aplică direct sub podele fl otante din lemn, 
parchet sau laminate. Acest sistem de încălzire prin pardoseală 
subțire (doar 12 mm!) este controlat de un termostat digital WiFi 
cu senzor de pardoseală. Acest lucru asigură o încălzire foarte 
uniformă. Temperatura podelei poate fi  limitată la o temperatură 
maximă prin intermediul senzorului de podea și al termostatului.

Termostatul WiFi avansat calculează timpul necesar de încălzire, 
astfel încât podeaua dumneavoastră să aibă întotdeauna 
temperatura potrivită la momentul potrivit. Acest termostat nu este 
inclus in set, trebuie comandat separat. Plăcile de izolare asigură 
o izolare termică suplimentară și au, de asemenea, un efect de 
absorbție a sunetului.

MAGNUM HeatBoard este foarte ușor de tăiat la dimensiune. După 
aceasta, cablul HeatBoard poate fi  pur și simplu fi xat. Sunt necesari 
aproximativ 9 m1 (metri liniari) de cablu HeatBoard per suprafață 
netă/neobstrucționată de 1 m2. Sigur, confortabil și ușor de utilizat: 
MAGNUM HeatBoard asigură un mediu confortabil de viață și de 
lucru, chiar și pe podele uscate!

MAGNUM HeatBoard poate fi  utilizat numai cu sisteme de pardoseli 
uscate dure (laminat, lemn și parchet). În cazul așa-numitelor 
sisteme de pardoseală moale (laminat PVC și vinil), DuoBoard 
trebuie aplicat mai întâi între sistemul de încălzire și pardoseala.

MAGNUM HeatBoard (E) Cable
Cablu de încălzire pentru plăci de sistem HeatBoard

Specifi cații

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 12 mm

Lățimea sistemului de la 20 cm

Lungimea sistemului 778 mm

Înălțimea min. a construcției 12 mm

Installation Plutitoare

Putere 60 sau 100W/m2 

În zonele umede X

Placi X

Lemn V 

(PVC) Laminat V (PVC i.c.w. DuoBoard)

Covor V (i.c.w. DuoBoard)

Certifi care CE, VDE

Garanție 2 ani

VDE-REG 8741

Încălzire în pardoseală | Podeaua uscata
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Metode de instalare
Printr-un nou proces de producție brevetat, panourile de spumă 
EPS de înaltă densitate sunt lipite de plăcile de aluminiu preformate. 
Acest lucru oferă sistemului MAGNUM HeatBoard contact pe 
întreaga pardoseală și, în comparație cu produse similare, oferă 
chiar transfer maxim de căldură în curbe. Prin urmare, transferul 
de căldură de la cablul electric MAGNUM HeatBoard de 7 mm este 
utilizat în mod optim.

Cu o înălțime a sistemului de numai 12 mm, MAGNUM HeatBoard 
este cel mai subțire sistem de construcție uscată de acest fel. Plăcile 
au dimensiunea de 788 x 594 mm (efi cientă: 589 x 778 mm) și sunt 
furnizate într-un set de 11 plăci (5 m2).

Conținutul pachetului
• Cablu E HeatBoard
• Banda de montaj
• Tub fl exibil pentru senzor de podea
• Instructiuni de instalare
• Profi l pentru bucla de capăt

Cablul HeatBoard, termostatul și DuoBoard trebuie comandate 
separat.

Garanție
10 ani garanție pentru funcția electrică a cablului.

Art.nr. Descriere (60 Watt/m2) Lungime cablu Putere
136018 MAGNUM HeatBoard Cable 6 30 m 180 Watt
136030 MAGNUM HeatBoard Cable 6 50 m 300 Watt
136048 MAGNUM HeatBoard Cable 6 80 m 480 Watt
136060 MAGNUM HeatBoard Cable 6 100 m 600 Watt
136072 MAGNUM HeatBoard Cable 6 120 m 720 Watt
136090 MAGNUM HeatBoard Cable 6 150 m 900 Watt
136140 MAGNUM HeatBoard Cable 6 190 m 1140 Watt

Art.nr. Descriere (100 Watt/m2) Lungime cablu Putere
131030 MAGNUM HeatBoard Cable 10 30 m 300 Watt
131050 MAGNUM HeatBoard Cable 10 50 m 500 Watt
131080 MAGNUM HeatBoard Cable 10 80 m 800 Watt
131100 MAGNUM HeatBoard Cable 10 100 m 1000 Watt
131120 MAGNUM HeatBoard Cable 10 120 m 1200 Watt
131150 MAGNUM HeatBoard Cable 10 150 m 1500 Watt
131190 MAGNUM HeatBoard Cable 10 190 m 1900 Watt

Exemplu de instalare pentru Heatboard E Cable

Detalii tehnice

MAGNUM HeatBoard (E)

4

3. Voorbereidingen

Zorg dat de ondergrond waar het systeem verwerkt wordt egaal, schoon, stof- en vetvrij is. Verwijder 
oneffenheden in de vloer en vul eventuele gaten op.

4. Leggen van de HeatBoard systeemplaten

Begin vanuit een hoek met het leggen van de platen. Gebruik hiervoor de meegeleverde 
veiligheidshandschoenen om eventuele snijwonden door het aluminium te voorkomen. De platen 
kunnen eenvoudig aan elkaar worden gelegd door de puzzelvorm. De hele ruimte dient te worden 
bedekt, eventueel restmateriaal kan eenvoudig worden weggesneden. 
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Baza stabila pentru fi nisaje moi (covor, PVC, cauciuc, linoleum, vinil, 
pluta etc.) peste sistemele de incalzire prin pardoseala uscata.

Această soluție este proiectată pentru instalarea pe încălzire prin 
pardoseală pentru a oferi o bază netedă, stabilă și plană pentru 
așezarea covorului, linoleumului și altele asemenea. DuoBoard este 
format din două straturi de plăci HDF (fi ecare cu dimensiuni de 
1200 x 600 x 3 mm): Placă de bază și Placă de sus.

DuoBoards se caracterizează printr-o înălțime redusă de 
construcție, durabilitate mare și conductivitate termică ridicată. 
Înainte de instalare, produsul trebuie depozitat cel puțin 48 de ore 
la o temperatură de cel puțin 18°C și o umiditate relativă de cel mult 
60 % în încăperea în care va fi  utilizat sistemul DuoBoard.  Plăcile 
de bază trebuie, de asemenea, curățate corespunzător de praf și 
murdărie înainte de instalare.  Placa de bază poate fi  lipită o singură 
dată.

Suprafața stratului de încălzire prin pardoseală trebuie să fi e stabilă, 
plană și curată.

MAGNUM DuoBoard 

Specifi cații

Densitate 860 (kg/m)

Conductibilitatea termică λ 0,192 (W/mK)

Rezistenta la caldura R 0,037 (m K/W)

Rezistența la încovoiere conform EN 310 ≥ 23 (N/mm)

Rezistenta la tractiune conform EN 319 ≥ 65 (N/mm)

Umfl are după 24 de ore
conform EN 317

≤ 60 (%)

Conținut de formaldehidă clasa E1 
conform PN-EN 120

max. 8 (mg/100g)

Garanție 2 ani

EXAMPLE OF ARRANGEMENT

Base plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF
- one side coated with glueprotected by PE foil

Edge profile

Expansion joints between rooms

Expansion joints between rooms

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Top plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF

Top plate

Base plate

Dry underfloor heating board

Edge strip

Edge profile

not less than 1 cm 

CROSS SECTION TROUGH THE HEATING FLOOR

Contents of the package:

4x Base DuoBoard

- Measurements: 1200x600x3mm
- Material: HDF
- 1 side with adhesive layer protected 
by protective sheet

4x Top DuoBoard

- Measurements: 1200x600x3mm
- Material: HDF

Example of a laying plan:

Expansion 
Joint

EXAMPLE OF ARRANGEMENT

Base plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF
- one side coated with glueprotected by PE foil

Edge profile

Expansion joints between rooms

Expansion joints between rooms

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Expansion joints (Dilatation profile)

Top plate

- dimensions: 1200 x 600 x 3 mm
- material: HDF

Top plate

Base plate

Dry underfloor heating board

Edge strip

Edge profile

not less than 1 cm 

CROSS SECTION TROUGH THE HEATING FLOOR
Top DuoBoard

Base DuoBoard

Floor Heating 
System

DUO BOARD - HDF floating non-structural subfloor

A Duo Board set consists of 2x4 HDF boards with dimensions 1200x600x3 mm: Base Board and a 
Top Board. These have a very good thermal conductivity, low building height and high durability. 
Prior to installation, the product must be stored for at least 48 hours in a room where the Duo 
Boards are installed with a minimum temperature of +18°C. Before installation, the subfloor must 
be free of dust and other dirt. The Duo Boards are only suitable for one-time adhesives.

Installation:

1. Place an edge strip along the walls of the room and install a dry underfloor heating system of your choi-
ce.

2. The Base Board should be laid first with the adhesive side facing up, then the Top Board is laid on Base 
Board in a “brick” manner and thus produces a seamless surface. The boards should be laid parallel or 
perpendicular to the wall. At least 1cm of space must be left between the edge strip and the Duo Board 
underlay.

3. To install the Top Boards as described in the second point, cut the row of boards in about 1/3 or 1/2 of 
their width. The boards can be made to measure using a knife, jigsaw, circular saw etc.

4. Then gradually remove the protective foil from the rest of the Base Board and stick the Top Board to the 
base. Again, at least 1cm of space should be left between the edge strip and the Duo Board underlay.  

5. Expansion joints must be used in rooms that are longer than 8 metres. Use a special expansion profile of 
foam covered with reinforcement film and place it between the surfaces of the underlay. Expansion joints 
should also be used in the doorways.

6. If, after laying the Duo Board, the boards forming the surface do not match properly, sand the edges 
with sandpaper to a smooth surface.

7. You can start laying the floor covering after 48 hours. In the meantime, the temperature in the room 
should remain +18 degrees Celsius and the humidity should not exceed 60%.

Cross-section of the floor structure:

Art.nr. Descriere m² Material Dimensiuni
430030 MAGNUM DuoBoard 2 x 4 2,88 m² HDF boards 1200 x 600 x 3 mm

Încălzire în pardoseală | Podeaua uscata
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Încălzitoarele de tavan MAGNUM Sol pot fi  instalate „invizibil” într-
un tavan suspendat și oferă libertate maximă în designul interior 
sau amenajarea showroom-ului pentru orice birou, showroom sau 
magazin. Cu toate acestea, cu suportul de suspendare integrat, 
panourile pot fi , de asemenea, atașate direct pe orice tavan.

Încălzitoarele de tavan încălzesc totul și pe toată lumea din raza 
lor de radiație în același mod în care soarele încălzește pământul. 
Aceasta cu un timp de încălzire foarte scurt. Ideal pentru camerele 
care nu sunt ocupate continuu, trebuie aduse la temperatura intr-
un timp scurt si au putin spatiu disponibil pe perete.

Panoul de încălzire MAGNUM Sol nu este potrivit pentru instalare și 
utilizare în încăperi umede. Pentru această aplicație ar trebui utilizat 
doar MAGNUM Sol Premium.

MAGNUM Sol
Încălzitoarele de tavan

Specifi cații

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 30 mm

Lățimea sistemului 590 mm

Min. setarea înălțimii 1,8 m

Instalare Tavan

Putere 300 sau 600 Watt

În zonele umede X

Tip de incalzire Infraroşu

Tavan sistem V

Montare pe tavan V

Certifi care Kema

Garanție 2 ani

IP44

Incalzire pe tavan
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• Disponibil   300 si 600 Watt
• Tensiunea de conectare 230V/50Hz
• Clasă    IP44
• Culoare   RAL 9016

Metode de instalare
Panourile de încălzire de tavan MAGNUM Sol sunt ușor de instalat 
în fi ecare tavan suspendat sau de montat direct pe tavan prin 
intermediul sistemului de suspendare integrat. Fiecare panou este 
echipat cu propriul sistem de suspensie.

Panourile pot fi  controlate termostatic sau modulativ, ceea ce 
reduce la minimum pierderile de energie. Ele pot fi  controlate 
printr-un termostat simplu pornit/oprit sau un termostat RF fără fi r.

Continutul pachetului
• Suport de suspensie
• Cablu de conectare de 0,5 metri
• Instructiuni de instalare

Garanție
MAGNUM Sol are o garantie de 2 ani la functia electrica.

Art.nr. Descriere
825100 Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda (Alb Polar - RAL 9010) incl. senzor de podea
825101 Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda (Negru grafi t - RAL 9011) incl. senzor de podea
827000 Termostat ascuns pornit/oprit MAGNUM Standard Control

Art.nr. Descriere Tip Putere Dimensiuni
600331 MAGNUM Sol 300 300 Watt 590 x 590 x 30 mm
600661 MAGNUM Sol 600 600 Watt 1190 x 590 x 30 mm

Art.nr. Optiuni
838000 MAGNUM RF Basic - termostat incl. receptor RF (8 amperi)
838001 MAGNUM RF Advanced - termostat cu ceas digital incl. receptor RF (8 amperi)
838002 Receptor MAGNUM RF - receptor suplimentar pentru termostate RF (8 Amperi)

Detalii tehnice

MAGNUM Sol Type 600

MAGNUM Sol Type 300

Mai multe opțiuni de instalare

Incalzire pe tavan
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Încălzitoarele de tavan MAGNUM Sol Premium pot fi  instalate într-
un tavan suspendat și, datorită suportului de suspendare integrat, 
pot fi , de asemenea, atașate direct la orice tavan. Acest panou 
poate fi  folosit ca încălzire principală sau ca încălzire suplimentară 
într-o baie. Sunt disponibile 2 ieșiri: 300W și 750W. Aceste panouri 
de încălzire produc exclusiv căldură radiantă. Intensitatea ridicată a 
undelor de căldură în infraroșu are ca rezultat o senzație optimă de 
confort după doar un timp scurt.

Încălzitoarele de tavan încălzesc totul și pe toată lumea din 
domeniul de radiație, la fel cum soarele încălzește pământul. 
Aceasta cu un timp de încălzire foarte scurt. Prin urmare, este ideal 
pentru încăperile care nu sunt ocupate în mod continuu, care 
trebuie aduse la temperatură într-un timp scurt și au puțin spațiu 
disponibil pe perete.

MAGNUM Sol Premium
Încălzitoarele de tavan

Specifi cații 

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 30 mm

Lățimea sistemului 592 mm

Min. setarea înălțimii 2,2 m

Instalare Tavan

Putere1 300 sau 750 Watt

În zonele umede V

Tip de incalzire Infrared

Tavan sistem V

Montare pe tavan V

Certifi care Kema

Garanție 2 ani

1 

IP54

Incalzire pe tavan
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• Disponibil    300 si 750 Watt
• Tensiunea de conectare  230V/50Hz
• Clasă    IP54
• Culoare   RAL 9010

Metode de instalare
Panourile de încălzire de tavan MAGNUM Sol Premium sunt ușor 
de instalat în orice tavan suspendat sau de atașat direct de tavan 
folosind sistemul de suspendare integrat. Fiecare panou este 
echipat cu propriul sistem de suspensie.

Panourile pot fi  controlate termostatic sau modulativ, ceea ce 
reduce la minimum pierderile de energie. Ele pot fi  controlate 
printr-un termostat simplu pornit/oprit sau printr-un termostat fără 
fi r.

Continutul pachetului
• Suport de suspensie
• Cablu de conectare de 0,5 metri
• Instructiuni de instalare

Garanție
MAGNUM Sol are o garantie de 2 ani la functia electrica.

Art.nr. Descriere Tip Putere Dimensiuni
610331 MAGNUM Sol Premium 300 300 Watt 592 x 592 x 30 mm
610751 MAGNUM Sol Premium 750 750 Watt 1192 x 592 x 30 mm

Art.nr. Optiuni
825100 Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda (Alb Polar - RAL 9010) incl. senzor de podea
825101 Termostat WiFi MAGNUM Telecomanda (negru grafi t - RAL 9011) incl. senzor de podea
827000 Termostat ascuns pornit/oprit MAGNUM Standard Control

Detalii tehnice

* Termostatele RF nu sunt potrivite pentru utilizarea în băi, pentru aceasta puteți conecta o telecomandă MAGNUM, Z-Wave sau S-Control.

MAGNUM Sol Premium Type 750

MAGNUM Sol Premium Type 300

Mai multe opțiuni de instalare

Incalzire pe tavan
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Încălzirea în oglindă MAGNUM Look oferă întotdeauna o vedere 
clară atunci când bărbierești, tunzi și machiezi. Nu mai ștergeți cu 
un prosop pentru a vă vedea în oglindă după duș sau după apă 
fi erbinte.

MAGNUM Look este conectat și comutat cu ușurință prin 
comutatorul de lumină și previne condensul în cel mai scurt timp. 
De asemenea, previne urmele neplăcute de prosoape care rămân 
după îndepărtarea condensului. Conectarea direct la rețea, prin 
întrerupătorul de lumină din baie, evită risipa inutilă de energie.

Încălzirea oglinzii MAGNUM Look este un element de folie de 
încălzire autoadeziv care poate fi  aplicat direct pe spatele oglinzii. 
Elementele sunt izolate dublu și, prin urmare, pot fi  folosite și în 
încăperi umede.

Capacitatea realizează un timp de încălzire rapid de aprox. 5 
până la 8 minute. In acel scurt timp, oglinda este deja adusa la o 
temperatura de aprox. 40°C și se previne condensul. Temperatura 
maximă realizabilă a oglinzii este limitată la aprox. 50°C. Acest lucru 
face ca produsul să fi e absolut sigur la atingere.

MAGNUM Look
Incalzire oglinda

Specifi cații

Tip de sistem Electric

Înălțimea sistemului 1 mm

Lățimea sistemului Diverse dimensiuni

Min. setarea înălțimii 1 mm

Instalare Element autoadeziv

Putere 50 - 150  Watt

În zonele umede V

Tip de incalzire Infrared

Tavan sistem V

Montare pe tavan V

Regulament Comutator lumină (fără dimer)

Certifi care Kema, CE, Fimko

Garanție 2 ani

IP34

Incalzire in oglinda
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• Grosime   1 mm
• Tensiune  230 Volt
• Conexiune   2-miezuri, dublu izolat
• Clasa   IP-34, class 2
• Certifi care   FIMKO, CE marcare
• Temperatura   40°C to 50°C     

  (in functie de temperatura mediului ambiant)

Metode de instalare
Oglinda nu trebuie deteriorată (de exemplu, bucăți rupte de 
margine, tăiate manual, etc.) din cauza posibilei crăpături din cauza 
diferențelor de tensiune în timpul încălzirii. Pentru fi xare, puteți 
utiliza pur și simplu suportul autoadeziv. Acest lucru ar trebui 
aplicat direct pe spatele oglinzii.

ATENTIE: Filmul are o rezistenta adeziva foarte mare, prin urmare 
este atasat permanent. 

Continutul pachetului
• Folie de incalzire cu suport autoadeziv
• ±1 metru cablu de conectare
• Instructiuni de instalare

Garanție
2 ani la functia electrica.

Art.nr. Descriere Putere Dimensiuni
310035 MAGNUM Look Mirror heating 50 Watt Round 35 cm
310029 MAGNUM Look Mirror heating 27 Watt 29 x 29 cm
310050 MAGNUM Look Mirror heating 50 Watt 36 x 50 cm
310058 MAGNUM Look Mirror heating 50 Watt 40 x 58 cm
310055 MAGNUM Look Mirror heating 70 Watt 50 x 58 cm
310075 MAGNUM Look Mirror heating 100 Watt 57 x 75 cm
310085 MAGNUM Look Mirror heating 120 Watt 58 x 85 cm
310110 MAGNUM Look Mirror heating 150 Watt 57 x 110 cm

Detalii tehnice

MAGNUM Look MAGNUM Look
MANUAL DE INSTALACIÓN

Aplicación de la lámina:
- El espejo no debe estar dañado (por ejemplo: 
piezas rotas en el borde, espejos cortados 
manualmente a medida, etc.). Estas circunstancias 
pueden originar grietas en el espejo debido a 
fluctuaciones de tensión durante el calentamiento.
- Para acoplar la lámina al espejo, puede utilizar 
fácilmente la parte posterior autoadhesiva. Debe 
colocarse directamente en la parte posterior del 
espejo. NOTA: La lámina tiene una fuerza adhesiva 
muy alta y permanentemente.

Instalación del espejo en la pared:
- Cuando utilice sujeciones específicas de espejo, 
no lo fije a la lámina sino a la superficie libre del 
espejo.
- Tenga en cuenta que el conector del elemento 
calefactor tiene un grosor de ± 4 mm. Debe dejar 
suficiente espacio en la parte posterior del espejo o 
puede retirar una parte de la pared si es necesario.
- Si el espejo se coloca contra una pared exterior, 
se recomienda una capa aislante (por ejemplo, 
MAGNUM Isorol) entre la pared y el espejo.

Adhesión del espejo sobre la pared:
- Adhiera la lámina solamente sobre la superficie 
libre del espejo (la pieza sin elemento calefactor). 
PRECAUCIÓN: Nunca adhiera sobre el elemento 
calefactor.

 Conexión:
- El cable de conexión es de ± 100 cm de longitud 
y puede extenderse o acortarse.

- Conectar directamente a la red eléctrica, a través 
del interruptor de iluminación en el baño. Con ello 
evita el desperdicio innecesario de energía. Debe 
proporcionar un tubo eléctrico desde el espejo 
hasta el punto de alimentación eléctrica.
- Si se instalan múltiples elementos, deben estar 
conectados en paralelo, nunca en serie.
- Si el espejo está provisto de elementos metálicos, 
deben de estar conectadas a una toma tierra.

Datos técnicos:

Art.nr.  Medida  W        
310035 redondo 35 cm. 50W
310029 29 x 29 cm. 27W
310050 36 x 50 cm. 50W
310058 40 x 58 cm. 65W
310055 50 x 58 cm. 70W
310075 57 x 75 cm. 100W
310085 58 x 85 cm. 120W
310110 57 x 110 cm. 150W

Voltaje   230 V
Grosor lámina  1 mm 
Longitud cable conexión  100 cm 
Normativa   IP34 Clase 2
Certificado   FIMKO, Marcado CE 
Temperaturas  de 40 a 50°C 
(dependiendo de la temperatura ambiente)

INSTALLATION MANUAL 

Mirror de-misting panel is the totally safe and 
simple answer to steamed-up mirrors. It is double 
insulated and designed for use in wet areas such 
as bathrooms, etc. The panel is only 0.4mm thick. It 
is simply installed by peeling off the self-adhesive 
backing and sticking it directly onto the back of 
the mirror. The capacity of each panel is sufficient 
to warm up the mirror to 30 °C in 5 to 8 minutes. 
The surface temperature of the mirror is limited to 
45°C. To save energy, the panel wires are connected 
to the lighting system and switched on only 
when required. The mirror de-misting panel is for 
de-misting the mirror and is not a bathroom heater.

Note: 
- All electrical connections should be undertaken 
by a qualified electrician. An MCB or RCCB must be 
used as applicable. 
- The mirror should not be cut, drilled or altered in 
any way as this may weaken the mirror.

Installation:
Mirror de-misting panels designed for glass mirrors 
only. Ensure the mirror is larger than the mirror 
de-misting panel. Carefully peel off self-adhesive 
backing from the mirror de-misting panels and 
place directly onto the back of the mirror making 
sure there are no creases or bubbles. Allow for heat 
expansion when mounting the mirror i.e. do not 
butt tiles hard against the mirror allow a silicone 
expansion gap.

- Do not fit mirror onto or near metallic surfaces, i.e. 
Aluminium, Stainless steel etc.
- Corner brackets must have clearance to allow for 

expansion.
- If fitting mirror to wall using adhesive, the 
adhesive should be placed around the edge of the 
mirror (Minimum 40 mm gap between panel and 
edge of mirror).
- Do not put adhesive onto the mirror de-misting 
panel.
- Do not cut, drill or weaken the mirror structure in 
any way.
- Do not cut or alter the mirror de-misting panel.
- Wiring should be carried out in accordance with 
IEE regulations.

Technical details:

Art.nr.  Size  Watt        
310035 Round 35 cm.  50Watt
310029 29 x 29 cm. 27Watt
310050 36 x 50 cm. 50Watt
310058 40 x 58 cm. 50Watt
310055 50 x 58 cm. 70Watt
310075 57 x 75 cm. 100Watt
310085 58 x 85 cm. 120Watt
310110 57 x 110 cm.  150Watt 

Voltage  230 V
Capacity  Depending on size
Thickness   0.4mm
Cable length  100 cm
Standard   IP34 Class 2
Approval  FIMKO, CE mark
Temperatures  Ca 40 to 50 °C maximum

www.magnumheating.com
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Aluminum Shielding

Adhesive layer
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Lámina calefactora

Blindaje de aluminio

Capa adhesiva

Hoja protectora

MAGNUM Look circular

Incalzire in oglinda
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Termostatul WiFi inteligent (MRC) MAGNUM Remote Control este 
cel mai avansat de pe piață. La dezvoltarea acestui nou termostat, 
prima noastră prioritate a fost ușurința în utilizare. Prin urmare, 
termostatul MRC are o interfață cu utilizatorul complet nouă, care 
poate fi  operată ușor și intuitiv de pe ecran și o aplicație.
 
Aranjate inteligent
MRC calculează singur timpul de încălzire. Trebuie doar sa intri in 
perioadele in care vrei ca podeaua ta sa fi e calda. Învață treptat 
timpul ideal de încălzire pentru pardoseală și își ajustează automat 
programul în consecință. Deci, dacă setați podeaua la 23°C la 7 
dimineața, termostatul face restul. 

Operație 3 în 1
MAGNUM MRC poate fi  operat folosind ecranul tactil de pe 
termostat. În plus, poți controla termostatul de la distanță de 
oriunde și oricând cu smartphone-ul tău prin intermediul aplicației 
(iOS și Android). Funcționează și cu asistenții vocali Google și 
Amazon. Cu aceasta, puteți ridica sau jos termostatul sau puteți 
întreba care este temperatura actuală a podelei dvs. Util, de 
exemplu, dacă vă afl ați în mașină și nu puteți utiliza mobilul 
manual.

 

Wooden fl oors
MAGNUM MRC are, de asemenea, o funcție de podea din lemn 
unde temperatura este limitată la 28°C. Acest lucru face ca 
MAGNUM MRC soluția perfectă și sigură pentru orice sistem de 
încălzire electrică.

Supplied as standard with each set
Telecomanda MAGNUM (Alb Polar - RAL 9010) vine standard cu 
fi ecare set de încălzire prin pardoseală, cablu și folie MAGNUM, 
inclusiv un senzor de aer și un senzor de pardoseală încorporat 
(12K). Datorită designului său inteligent, acest termostat ascuns se 
potrivește practic oricărui material de comutator unic și multiplu.

MAGNUM Remote Control
Termostat WiFi inteligent

Specifi cații

Tip Termostat WiFi inteligent

Potrivit pentru Sisteme electrice

Controale Ecran tactil complet

Senzori Senzor de cameră și podea (12K)

Tensiune 230V – 50/60Hz

Capacitate maximă 16A / 230V

Interval  temperatură +5 / +40°C

Carcasa IP21

Funcții

WiFi V 2.4Ghz

App V iOS & Android

Voice assistant Google assistant si Amazon Alexa 

Programabil până la 3 perioade pe zi

Intelligence V

Podea de lemn V < 28°C 

Deschide fereastra V

Pornire lent V

Standard: Polar white - RAL 9010

IP21

Add to Siri

Add to Siri

Add to Siri

Termostate
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• Tensiune  230V - 50/60 Hz
• Incarcare max.  16A / 230V
• Domeniu temp.  +5 / +40°C
• Carcasa  IP21 
• Senzor de podea (12K) și senzor de cameră încorporat
• WiFi (2.4 Ghz)
• Ecran tactil complet și afi șaj color
• Interfață inteligentă cu utilizatorul
• Funcția de deschidere a ferestrei
• Pot fi  setate până la 3 perioade pe zi
• Vedere nocturnă 
• App for iOS and Android
• Functioneaza cu Amazon Alexa si Google Assistant 
• Meniu de pornire automată
• Inteligent și auto-învățare
• Funcție de pornire lentă
• Funcție pardoseală din lemn (limitat 28°C)
• Funcția de backup
• Ora automată de vară și iarnă
• Funcție cu mai multe programe (până la 3 perioade pe zi)
• Programare multilingvă
• Inclusiv senzor de podea (12K) și senzor de cameră

Metode de instalare
Potrivit pentru sistemele electrice de încălzire.

Continutul pachetului
• Termostat
• Instructiuni de instalare
• Manual
• Senzor de podea

Garanție
2 ani garanție pentru funcționarea electrică și senzorul de podea.

Art.nr. Description Color code
825100 MAGNUM Remote Control WiFi thermostat incl. senzor de podea Polar white - RAL 9010
825101 MAGNUM Remote Control WiFi thermostat incl. senzor de podea Graphite black - RAL 9011

Optional: Graphite black - RAL 9011

Detalii tehnice

86

86 59

51

52
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Acest termostat Z-Wave este un termostat electronic pentru 
instalare într-o cutie de perete standard. Termostatul are incorporat 
un cip Z-Wave 500 care poate fi  conectat la sisteme de automatizare 
a locuintei precum Fibaro, Sensio, Vera, Zipato. Afi șajul arată 
temperatura podelei sau a mediului ambiant.

Termostatul este echipat cu butoane sensibile la atingere. Prin 
apăsarea ușoară a butoanelor, afi șajul va afi șa valoarea setată. 
Termostatul Z-Wave este echipat cu un comutator unipolar. Poate fi  
utilizat cu doi senzori externi de temperatură.

Ce este Z-Wave?
Z-Wave este numele unui semnal wireless pentru controlul 
dispozitivelor din casa ta, cunoscut și sub numele de automatizare 
a locuinței. Cu alte cuvinte, vă permite să vă programați casa (de 
exemplu, când pornește/oprește termostatul și ce temperatură). 
Și poți controla toate acestea de la distanță folosind tableta sau 
smartphone-ul tău.

Sisteme compatibile
Termostatul MAGNUM Z-Wave funcționează cu sisteme precum 
Fibaro, Vera, Zipato și Sensio.

MAGNUM Z-wave Control
Termostat electronic

Specifi cații

Tyip Smart Z-Wave thermostat

Potrivit pentru Sisteme electrice

Control Butoane de atingere

Senzori Senzor de cameră și podea (10K)

Tenviune 230V – 50/60Hz

Incarcare maxima 16 A / 230V

Interval temperatură +5 / +40°C

Carcasa IP21

Funcții

WiFi V

App X through Z-Wave system

Asistent vocal X

Programabil V

Inteligent X

Podea de lemn V

Deschide fereastra X

Pornire lenta X

IP21

Termostate
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• Tensiune   230 Volt - 50/60 Hz
• Incarcare max.   16A / 230 V
• Interval de temperatură  +5 / +40°C
• Carcasa     IP21 
• Culoare    Polar white (RAL 9010)  

    Black (RAL 9011)
• Certifi care   CE 
• Putere consumata   1,5W
• Interval temp. functionare. Min/Max  5°C tot 40°C
• Interval temp.senzor de etaj 5°C tot 40°C
• Interval temp.senzor camera  5°C tot 40°C
• Pornire inteligentă  Adăugarea termostatului la o                                                 

rețea Z-wave prin scanarea unui cod QR furnizat
• Contorizarea puterii  Consumul de lectură
• Actualizare prin aer (OTA)  Capacitatea de a actualiza   

    Z-wave fără fi r
• Senzor de cameră și podea
• Limitator de temperatura
• Controler de putere
• Cip Z-Wave încorporat seria 500
• Program săptămânal prin gateway
• Display LCD cu 7 segmente
• Poate fi  utilizat în combinație cu diferiți senzori NTC
• Modul blocare / blocare pentru copii
• Iluminare de fundal
• Posibilitate de calibrare
• 8 scenarii
• Funcționează cu sistemele Fibaro, Sensio, Vera și Zipato

Metoda de instalare
Potrivit pentru sistemele electrice de încălzire.

Continutul pachetului
• Termostat
• Instructiuni de instalare
• Senzor de podea

Garanție
2 ani garanție pentru funcționarea electrică și senzorul de podea.

Art.nr. Descriere Color code
825861 MAGNUM Z-wave Control for Fibaro, Sensio, Vera and Zipato systems Polar white - RAL 9010
825860 MAGNUM Z-wave Control for Fibaro, Sensio, Vera and Zipato systems Graphite black - RAL 9011

MAGNUM Z-wave negru (optional)

Detalii tehnice

MAGNUM Z-wave dimensiuni

INTRODUCTION
Heatit Z-TRM3 is an electronic thermostat for electrical 

floor heating, designed to be mounted in a standard 

flush box. The thermostat has a built-in Z-Wave chip 

that can be connected with Home Automation 

systems. Heatit Z-TRM3 is equipped with a single pole 

switch and fits into System 55 frames. The thermostat 

can withstand a load of max 16A /3600W at 230V. 

The thermostat may be used for water based heating 

if the thermostat is linked with the Heatit Z-Water. 

NB! If the sensor mode is changed to A or AF mode 

then a room sensor compensation process will 

start, which limits maximum power output to 75%. 

The thermostat adapts to the environment within 

a few days. No internal sensor calibration should be 

performed during the first few days.

INSTALLATION
Use e.g. a small slotted screwdriver. Start by carefully 

removing the front cover by pushing the release springs. 

The front cover and the frame may now be removed. 

Connect the wires to the thermostat terminals: Use 

1,5mm² or 2,5mm² according to load.

HEATIT 
Z-TRM3 
Quickguide Ver 2020-A

Read the full manual at:
manuals.heatit.com

manuals.thermo-floor.no
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Part: XKA367
Tool: YP1079

51,1mm

15,6mm21,3mm

HEATING (N)  Heating cable connection (Neutral)

N  Power connection (Neutral) 230V

L  Power connection (Live) 230V

HEATING (L)  Heating cable connection

FLOOR SENSOR  
NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.

EXTERNAL SENSOR  
NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.

Next, position the thermostat and fasten it onto the 

wall’s mounting box using 2-4 screws. Position the 

frame, then position and carefully press the front cover 

until it snaps in place. Check that the front cover has 

snapped in place properly on both left and right side. 

The front cover should now be firmly fixed on all sides. 

To be able to to read the Power Metering, the load 

needs to be connected to both heating L + N.

Release spring

58,8mm

87mm

1: Left 2: Center 3: Right

MULTIREG® Z-WAVE

INTRODUCTION
Heatit Z-TRM3 is an electronic thermostat for electrical 

floor heating, designed to be mounted in a standard 

flush box. The thermostat has a built-in Z-Wave chip 

that can be connected with Home Automation 

systems. Heatit Z-TRM3 is equipped with a single pole 

switch and fits into System 55 frames. The thermostat 

can withstand a load of max 16A /3600W at 230V. 

The thermostat may be used for water based heating 

if the thermostat is linked with the Heatit Z-Water. 

NB! If the sensor mode is changed to A or AF mode 

then a room sensor compensation process will 

start, which limits maximum power output to 75%. 

The thermostat adapts to the environment within 

a few days. No internal sensor calibration should be 

performed during the first few days.

INSTALLATION
Use e.g. a small slotted screwdriver. Start by carefully 

removing the front cover by pushing the release springs. 

The front cover and the frame may now be removed. 

Connect the wires to the thermostat terminals: Use 

1,5mm² or 2,5mm² according to load.

HEATIT 
Z-TRM3 
Quickguide Ver 2020-A

Read the full manual at:
manuals.heatit.com
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Part: XKA367
Tool: YP1079

51,1mm

15,6mm21,3mm

HEATING (N)  Heating cable connection (Neutral)

N  Power connection (Neutral) 230V

L  Power connection (Live) 230V

HEATING (L)  Heating cable connection

FLOOR SENSOR  
NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.

EXTERNAL SENSOR  
NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.

Next, position the thermostat and fasten it onto the 

wall’s mounting box using 2-4 screws. Position the 

frame, then position and carefully press the front cover 

until it snaps in place. Check that the front cover has 

snapped in place properly on both left and right side. 

The front cover should now be firmly fixed on all sides. 

To be able to to read the Power Metering, the load 

needs to be connected to both heating L + N.

Release spring

58,8mm

87mm

1: Left 2: Center 3: Right

MULTIREG® Z-WAVE

Termostate
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Elegantul termostat Wi-Fi F32 este un termostat programabil 
conceput pentru a controla sistemele electrice de incalzire in 
pardoseala. Instalați aplicația pe dispozitivul dvs. inteligent pentru 
a controla sistemul de încălzire de la distanță cu acest termostat 
Wi-Fi.

O aplicație este disponibilă în Apple App Store și pe Google Play. 
În cadrul aplicației, puteți programa și ajusta setările. Termostate 
suplimentare pot fi  adăugate cu ușurință pentru a controla diferite 
încăperi.

Pe lângă conexiunea Wi-Fi, acest termostat poate funcționa și ca 
o unitate de sine stătătoare (selectați temperatura și modul). Este 
complet programabil în cadrul aplicației. Prin urmare, este potrivit 
pentru utilizare ușoară și, de asemenea, perfect pentru hoteluri și 
case de vacanță cu adăugarea unui fi r pilot.

Este inclusă și o funcție de fereastră deschisă. Dacă temperatura 
scade brusc, termostatul se oprește automat, prevenind costurile 
suplimentare cu energia electrică.

F32 WiFi Thermostat
Termostat WiFi inteligent

Auto mode

BathroomBack

14:22

Auto mode

BathroomBack

14:22

BLUE LED (wi�  function):
Form “Homescreen” Press O  for 5 sec.
Blink Fast : Open app (shows APP) choose thermostat in 
APP and connect.
LED Blink Slow: Connecting to wi�  (WF slow blink in 
display
BLUE LED On / CON in display: Wi�  connected,  (homes-
creen after 10 sec.)

GREEN:
On : Mode selected

RED:

IN HOME SCREEN AND ON
Heating in progress

BLINK FAST + ERROR MESSAGES:

LOST WIFI CONNECTION
WF in screen and  RED LED both Blink fast

FLOOR SENSOR ERROR
FSE  in screen and RED LED both blink fast.

OPEN WINDOW DETECTED
OW in screen and RED LED both blink fast.

WHITE: LED
Press any button 1x:  wake up display and buttons 
(= Homescreen) Temperature shown in display)
Falls asleep in 30sec. 

Within 30 sec. on homescreen Press O :  Shows 
which mode it’s in (AUT, MA, FSP, HOL, SLO). 
Within 5 sec. Press + or - to choose between di� e-
rent modes.

Chosing HOL and con� rm with  O next screen is 
number of day’s 1-999.  Press + or - to choose num-
ber of days. Press O again to con� rm (Shows Green 
LED + HOL 2 sec/ Number of days 2 sec  and returns 
to homescreen)

Any other mode: Press O again to con� rm chosen 
mode, shows green LED and mode in display (goes 
to wake up screen and buttons after 4 sec.)

au

   A 

FSP

HoL

SlO

fSe

   F

APP

LOC

O

CON

= auto mode

= manual mode

= frost protection

= holiday mode

= slow start + Red LED blinking slow

= fl oor sensor error + Red LED blinking fast

= Connecting to WiFi + Blue LED blinking slow

= Blinking + Blue LED blinking fast

= Keylock active

= Open Window + Red LED blinking fast

= WiFi Connected + Blue LED on

F

2 O.5 2 O.5 2 O.5 2 O.5

jj

jj

FUNCTION KEYS:

Form “Homescreen”

Press + or - to choose desired temp.

press - for 5 sec.=  Keylock on
press + for 5 sec=  Keylock o� 

jj

7 seg display 

Auto mode

BathroomBack

14:22

Auto mode

BathroomBack

14:22

BLUE LED (wi�  function):
Form “Homescreen” Press O  for 5 sec.
Blink Fast : Open app (shows APP) choose thermostat in 
APP and connect.
LED Blink Slow: Connecting to wi�  (WF slow blink in 
display
BLUE LED On / CON in display: Wi�  connected,  (homes-
creen after 10 sec.)

GREEN:
On : Mode selected

RED:

IN HOME SCREEN AND ON
Heating in progress

BLINK FAST + ERROR MESSAGES:

LOST WIFI CONNECTION
WF in screen and  RED LED both Blink fast

FLOOR SENSOR ERROR
FSE  in screen and RED LED both blink fast.

OPEN WINDOW DETECTED
OW in screen and RED LED both blink fast.

WHITE: LED
Press any button 1x:  wake up display and buttons 
(= Homescreen) Temperature shown in display)
Falls asleep in 30sec. 

Within 30 sec. on homescreen Press O :  Shows 
which mode it’s in (AUT, MA, FSP, HOL, SLO). 
Within 5 sec. Press + or - to choose between di� e-
rent modes.

Chosing HOL and con� rm with  O next screen is 
number of day’s 1-999.  Press + or - to choose num-
ber of days. Press O again to con� rm (Shows Green 
LED + HOL 2 sec/ Number of days 2 sec  and returns 
to homescreen)

Any other mode: Press O again to con� rm chosen 
mode, shows green LED and mode in display (goes 
to wake up screen and buttons after 4 sec.)

au

   A 

FSP

HoL

SlO

fSe

   F

APP

LOC

O

CON

= auto mode

= manual mode

= frost protection

= holiday mode

= slow start + Red LED blinking slow

= fl oor sensor error + Red LED blinking fast

= Connecting to WiFi + Blue LED blinking slow

= Blinking + Blue LED blinking fast

= Keylock active

= Open Window + Red LED blinking fast

= WiFi Connected + Blue LED on

F

2 O.5 2 O.5 2 O.5 2 O.5

jj

jj

FUNCTION KEYS:

Form “Homescreen”

Press + or - to choose desired temp.

press - for 5 sec.=  Keylock on
press + for 5 sec=  Keylock o� 

jj

7 seg display 

Specifi cații

Tip Termostat WiFi inteligent

Potrivit pentru Sisteme electrice

Controale Ecran tactil

Senzori Senzor de cameră și podea (12K)

Voltage 230V – 50/60Hz

Incarcare maxima 16A /230V

Domeniu temperatura +5°C / +40°C

Carcasa IP21

Funcții

WiFi V 2.4Ghz

App V iOs & Android

Asistent vocal Google asistent si Amazon Alexa 

Programabil până la 3 perioade pe zi

Inteligent V

Podea de lemn V < 28°C

Deschide fereastra V

Pornire lent V

Pilot Wire V

IP21
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• Carcasa  IP 21
• Tensiune  230 Volt - 50/60 Hz
• Interval de temperatură +5°C / +40°C
• Putere maxima     16A - 3600 Watt
• Certifi care   FI / CE
• Termostat cu functie WiFi
• Ecran de afi șare cu 7 segmente
• Buton de control sensibil la atingere
• Aplicație gratuită disponibilă pentru iOS și Android
• Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa
• Economizor de ecran cu ceas de noapte
• Meniu de pornire automată
• Inteligent și auto-învățare
• Funcție de pornire lentă
• Funcție podea din lemn (limitat 28°C)
• Pilot wire
• Funcția de backup
• Ora automată de vară și iarnă
• Funcție cu mai multe programe (3 perioade p/zi)
• Programare multilingvă în aplicație

Metoda de instalare
Potrivit pentru sistemele electrice de încălzire.

Continutul pachetului
• F32 WiFi Termostat
• Cadru de acoperire
• Senzor de podea (12K) 
• Instructiuni de instalare

Garanție
2 ani garanție pentru funcționarea electrică și senzorul de podea.

Art.nr. Descriere
825880 F32 Smart WiFi termostat incl. senzor de podea

Detalii tehnice

86

86 59

51

52

24912

2 O.5

Termostate Q2-2022
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În unele situații, un control digital este mai puțin necesar și este 
de preferat un control simplu pornit/oprit. În special în aplicații 
industriale sau dacă este necesară încălzirea continuă. În acest 
scop, MAGNUM a dezvoltat Standard Control: un termostat 
simplu pornit/oprit cu control al temperaturii, care excelează prin 
simplitate și ușurință în utilizare.

MAGNUM Standard Control
Termostat

• Tensiune  230 Volt - 50/60 Hz
• Sarcină max.  16A / 230 V
• Domeniu de temperatură +5 / +40°C
• Carcasa  IP21 
• Culoare   Polar white (RAL 9010)
• Certifi care  CE 
• On/off  termostat cu control al temperaturii
• Include senzor de podea
• Senzor de cameră și senzor de limită de pardoseală încorporat
• Sistem adaptor multi-cadru pentru: Gira, Jung, Elko, Merten, Busch 

Jager etc.

Metoda de instalare
Potrivit pentru sistemele electrice de încălzire.

Continutul pachetului
• Termostat
• Instructiuni de instalare
• Senzor de podea

Garantie
2 ani garanție pentru funcționarea electrică și senzorul de podea.

Art.nr. Descriere Cod culoare
827000 MAGNUM Standard Control On/Off  Termostat Polar white - RAL 9010

Detalii tehnice

Specifi catii

Tip On/off  termostat

Potrivit pentru Sisteme electrice

Controale Butoane fi zice

Senzori Senzor de cameră și podea (12K)

Tensiune 230V – 50/60Hz

Incarcare maximă 16A / 230V

Domeniu temperatură +5 / +40°C

Housing IP21

IP21
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MAGNUM SlimFit 10
Sistem de incalzire in pardoseala

Specifi catii

Tip de sistem Bazat pe apa

Înălțimea sistemului 12 mm (incl. tub)

Lățimea sistemului de la 20 cm

Înălțimea min 15 mm

Instalare Autonivelant / Șapă

Putere Variabila

În zonele umede V

Placi V

Lemn V (i.c.w. autonivelare)

(PVC) Laminat V (i.c.w. autonivelare)

Covor V (i.c.w. autonivelare)

Certifi care CE, KOMO, MPA, SKZ

Garantie 50 ani

Cu o înălțime de instalare de la 10 mm, MAGNUM Slimfi t este unul 
dintre cele mai joase sisteme de acest gen. Poate fi  folosit atât 
pentru încălzire prin perete, cât și pentru încălzire prin pardoseală.

Acest sistem constă din covorașe de plastic (plăci) care sunt pur și 
simplu fi xate împreună. Un tub de încălzire prin pardoseală de 10 
mm este prins în covorașe cu aceeași ușurință. Înălțimea totală de 
numai 12 mm face ca acest sistem să fi e ideal pentru proiectele de 
renovare. Instalarea este posibilă atât pe podea, cât și în perete.

Structura deschisă a plăcilor asigură aderența perfectă a podelei 
turnate atât la podeaua de bază, cât și la perete. Acest sistem poate 
fi  folosit și ca încălzire principală.

Dacă sistemul este folosit ca sistem de încălzire/răcire în perete, 
covorașul susține tencuiala, iar MAGNUM Slimfi t se comportă ca o 
armătură.

MAGNUM Slimfi t 10 a fost dezvoltat pentru tubul MAGNUM de 10 
mm. Tubul de 10 mm este furnizat în lungimi de 80 și 240 de metri. 
Lungimea maximă a tubului per grup este de 80 de metri.

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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• Elemente LxW SlimFit  800 x 600 mm    
    (4x3 componente)

• Dimensiunile componentelor  200 x 200 mm
• Suprafața per element  0,48 m2
• Suprafață per pachet  2,4 m2  (5 elements)
• Înălțimea de instalare a sistemului 12 mm
• Înălțimea totală de montare 15-20 mm
• Tub distanță centru-centru  100 mm 
• Potrivit pentru dimensiunea tubului Ø 10 mm

Metode de instalare
Pentru montare (pardosea sau perete) 
Dimensiunea burghiului 5 mm
Hammer plug size   5 mm 

Model
Podea   Spirala inversă
Perete   Meandru 
  
fi nalizarea
Podea   Compus de nivelare sau ciment (nisip).
Perete   Mortar de ipsos

Garantie
MAGNUM SlimFit are o garantie de 2 ani la elemente, conducta de 
incalzire in pardoseala are o garantie de 50 de ani.

Art.nr. Descriere m² Dimensiuni
W61024 MAGNUM SlimFit 10 sistem 2,4 m² 5 plates of 60 x 80 cm

Detalii tehnice

Art.nr. Descriere m Dimensiuni
W10080 MAGNUM Tube PE-RT 80 m 10 x 1,3 mm
W10240 MAGNUM Tube PE-RT 240 m 10 x 1,3 mm

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90010 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector 10 x 1,3 x 3/4” mm
W91001 PUSH connection set for 1x 80 m tube 10 mm
W91002 PUSH connection set for 2x 80 m tube 10 mm
W91003 PUSH connection set for 3x 80 m tube 10 mm

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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MAGNUM SlimFit 12
Sistem de incalzire in pardoseala

Specifi catii

Tip de sistem Bazat pe apa

Înălțimea sistemului 14 mm (incl. tub)

Lățimea sistemului from 20 cm

Setarea min a înălțimii 15 mm

Instalare Autonivelant / Șapă

Putere Variable

În zonele umede V

Placi V

Lemn V (i.c.w. autonivelant)

(PVC) Laminat V (i.c.w. autonivelant)

Covor V (i.c.w. autonivelant)

Certifi care CE, KOMO, MPA, SKZ

Garanție 50 ani

Cu o înălțime de instalare de la 12 mm, MAGNUM Slimfi t este unul 
dintre cele mai joase sisteme de acest gen. Poate fi  folosit atât 
pentru încălzire prin perete, cât și pentru încălzire prin pardoseală.

Acest sistem constă din covorașe de plastic (plăci) care sunt pur și 
simplu fi xate împreună. Un tub de încălzire prin pardoseală de 12 
mm este prins în covorașe cu aceeași ușurință. Înălțimea totală de 
numai 14 mm face ca acest sistem să fi e ideal pentru proiectele de 
renovare. Instalarea este posibilă atât pe podea, cât și în perete.

Structura deschisă a plăcilor asigură aderența perfectă a podelei 
turnate atât la podeaua de bază, cât și la perete. Acest sistem poate 
fi  folosit și ca încălzire principală.

Dacă sistemul este folosit ca sistem de încălzire/răcire în perete, 
covorașul susține tencuiala, iar MAGNUM Slimfi t se comportă ca o 
armătură.

MAGNUM Slimfi t 12 este dezvoltat pentru tubul MAGNUM de 12 
mm. Tubul de 12 mm este furnizat în lungimi de 100 și 300 de metri. 
Lungimea maximă a tubului per grup este de 100 de metri.

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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• LxW SlimFit elemente  1000 x 750 mm    
    (4x3 componente)

• Dimensiunile componentelor 250 x 250 mm
• Suprafața per element  0,75 m2
• Suprafață per pachet  3,75 m2  (5 elemente)
• Înălțimea de instalare a sistemului 14 mm
• Înălțimea totală de montare 17-22 mm
• Distanță centru-centru tub   125 mm 
• Potrivit pt dimensiunea tubului Ø 12 mm

Metode de instalare
Pentru montare (pardosea sau perete)
Dimensiunea burghiului 5 mm
Hammer plug size   5 mm 

Model
Podea   Spirala inversă
Perete   Meandru 
  
Finalizarea
Podea   Compus de nivelare sau ciment (nisip).
Perete   Mortar de ipsos

Garanție
MAGNUM SlimFit are o garantie de 2 ani la elemente, conducta de 
incalzire in pardoseala are o garantie de 50 de ani.

Art.nr. Descriere m² Dimensiuni
W61012 MAGNUM SlimFit 12 sistem 3,75 m² 5 placi de 75 x 100 cm

Detalii tehnice

Art.nr. Descriere m Dimensiuni
W12100 MAGNUM Tub PE-RT 100 m 12 x 1,5 mm
W12300 MAGNUM Tub PE-RT 300 m 12 x 1,5 mm

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90012 MAGNUM Adaptor / Euroconus conectori 12 x 1,5 x 3/4” mm
W91201 PUSH set de conexiune pt 1x 80 m tub 12 mm
W91202 PUSH set de conexiune pt 2x 80 m tub 12 mm
W91203 PUSH set de conexiune pt 3x 80 m tub 12 mm

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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Tacker Grid folie
Pentru instalații direct pe izolație, se poate folosi folie Tacker Grid. 
Această folie grilă are o diviziune dreptunghiulară de 10 cm x 10 cm 
și o grilă interioară de 5 cm x 5 cm. Aceasta înseamnă că tuburile 
de încălzire prin pardoseală pot fi  așezate la diferite distanțe de la 
centru la centru.

Tacker plăci izolatoare
La acest tip de instalatie de incalzire in pardoseala, tuburile sunt 
fi xate pe placi izolante cu grosimea de 20 sau 30 mm cu ajutorul 
capselor tacker. Acest sistem este ideal dacă doriți să instalați 
încălzire prin pardoseală și izolație prin pardoseală pe o suprafață 
mare. Pentru a permite pardoselii să se extindă și să se contracte, 
este important ca izolația de margine să fi e plasată pe toți pereții.

MAGNUM Tacker system
Sisteme de pozitionare si accesorii

Specifi catii

Tip de sistem Bazat pe apa

Înălțimea sistemului 20 sau 30 mm

Lățimea sistemului 1000 mm

Setarea min a inaltimii 5 cm deasupra tubului

Instalare Plutitor / Lipire

În zonele umede V

Placi V

Lemn V

(PVC) Laminat V

Covor V

Certifi care
DIN 13163, DIN 4108-10, 
clasa material de constructii 
B2 conform DIN 4102-B2

Garanție 2 ani

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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• Dimensiuni  10000 x 1000 mm
• Grosimea farfuriei 20 sau 30 mm
• Rezistenta termica 0,444 m2K/w sau 0,667 m2K/W
• Max. sarcina de trafi c  4 kPA (kN/m2)
• Îmbunătățirea zgomotului de impact 28 dB sau 29 dB
• Valoare nominală conform DIN 4108-4 0,045 W/mK
• Dimensiuni Capse Tacker 38 x 18,5 x 6 mm    

Capsele de 38 mm sunt potrivite pentru instalarea tuburilor cu 
diametrul de 14-20 mm.

• Dimensiuni Capsator Tacker 800 x 140 x 70 mm

Garantie
Sistemul MAGNUM Tacker are o garanție de 2 ani.

Art.nr. Descriere m² Dimensiuni
W90102 Tacker Grid folie 50 m² 50 m x 1 m

Art.nr. Descriere
W90107 Tacker Capsator

Art.nr. Descriere m²
W90103 MAGNUM Placă de izolație Tacker 10 m² Thermal 20 mm
W90104 MAGNUM Placă de izolație Tacker 10 m² Thermal 30 mm
W90122 MAGNUM Placă de izolație Tacker 10 m² Acoustic 20 mm
W90123 MAGNUM Placă de izolație Tacker 10 m² Acoustic 30 mm

Art.nr. Descriere
W90105 Tacker Capse 40 mm 300 pieces
W90106 Tacker Capse 60 mm 300 pieces

Detalii tehnice

 T iA  S p .  z  o .  o .    +48 12 262 96 59 
 Słowackiego 22a   kontakt@tia.com.pl 
 37-200 Przeworsk  export@tia.com.pl 
 Poland                  www.tia.com.pl 

 

Taker 
Tacker gun for UFH 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Stal, aluminium 
 
ZALETY UŻYWANIA TAKERA TIA: 

  krótki czas montażu, co zwiększa wydajność i komfort pracy 
  całkowita niezawodność urządzenia 
  wysoka precyzja pracy 
  łatwość użytkowania 
  solidna konstrukcja i zastosowanie materiałów wysokiej jakości  

zapewnia 
  długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia 

 

 

 
Taker jest ergonomicznym urządzeniem służącym do szybkiego 
montażu klipsów mocujących rurę w systemach ogrzewania 
podłogowego. Długość klipsów może być dobrana w zależności od 
grubości styropianu. Taker doskonale współpracuje z klipsami marki 
TiA o długościach: 38, 40, 45 lub 60 mm, jak również z innymi 
dostępnymi na rynku dzięki odpowiedniemu systemowi regulacji. 
 

MATERIAL:  
 
Steel, aluminum 
 
ADVANTAGES OF USING TIA’S TACKER: 

 short installation time, what improves efficiency and work 
comfort 

 total reliability of tacker 
 high precision of work 
 ease of utilisation 
 solid construction of tacker and its performance of high quality 

materials 
 ensure the long-lasting use and resistance to damages 

 

Tacker gun is an ergonomic device used for efficient fixing pipes in 
underfloor heating systems, by driving in tacker staples to the 
insulating layer of styrofoam. Length of staples can be selected 
according to the thickness of the styrofoam. Taker works perfectly 
with staples brand TiA length 38, 40, 45 or 60 mm and others on 
the market thanks to the proper system of adjustment. 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

 T iA  S p .  z  o .  o .    +48 12 262 96 59 
 Słowackiego 22a   kontakt@tia.com.pl 
 37-200 Przeworsk  export@tia.com.pl 
 Poland                  www.tia.com.pl 

 

Klips do montażu ręcznego 38 mm / MTGP-KMR 
Pipe staples for manual mounting 38 mm 

 
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Polipropylen 

Klipsy stosuje się do mocowania rur ogrzewania podłogowego do 
styropianowej warstwy izolacyjnej. 

Długość klipsów zastosowanych do montażu zależy od grubości 
zastosowanej warstwy izolacyjnej.  

Klips  38 mm znajduje zastosowanie przy montażu rur o średnicach 
w zakresie 14-20mm. 

MATERIAL:  
 
Polypropylene 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

Staples  38 mm are used to fasten floor heating pipes to insulating 
layer.  

Length of staples, that should be used for fixing depends on the 
thickness of the applied insulation layer.  

Staple 38 mm is suitable for installation of pipes with diameters of 
14-20mm. 

Tacker capse și dispozitiv 
Sistemul Tacker constă din plăci izolatoare pe care țevile de încălzire 
prin pardoseală pot fi  fi xate direct folosind capse din plastic de 40 
sau 60 mm. Aceste capse sunt fi xate cu capsatorul Tacker.

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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Placi castelate
Plăcile castelate sunt special concepute pentru a simplifi ca 
pregătirea podelei pentru montarea tuburilor de încălzire, ceea 
ce reduce timpul de instalare. De asemenea, plăcile cretelate fac 
posibilă fi xarea tuburilor de încălzire prin pardoseală într-un mod 
rapid și ușor. Disponibil ca 17 mm neizolat și 28 sau 47 mm izolat.

MAGNUM Castellated Plates
Sisteme de pozitionare si accesorii

Specifi catii

Tip de sistem Bazat pe apa

Înălțimea sistemului 17, 28 sau 47 mm

Lățimea sistemului 1 x 1 m

Setarea min a înălțimii 5 cm deasupra tubului

Instalare Plutitor / Lipire

În zonele umede V

Placi V

Lemn V

(PVC) Laminat V

Covor V

Certifi care
DIN 4108-10, clădire
clasa de material B2 conform 
DIN 4102-B2

Garantie 2 ani

17 mm

28 mm

47 mm

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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Element buton cu placă termoizolatoare EPS conform DIN EN 13163, 
folie PS cu etanșare a benzii de rulare și buton tub EPS pe spate 
pentru tuburi de încălzire 14-16 mm. Folie de acoperire pe două 
fețe pentru o conexiune etanșă la șapă. Aplicație pentru izolarea 
interioară pe tavane sau plăci de podea conform DIN 4108-10, clasa 
de materiale de construcție B2 conform DIN 4102-B2.

• Comportament la foc conform EN 13501 = Clasa E
• Clasa materialelor de constructii conform DIN 4102 = B2
• Aplicare conform EN 13163 pentru izolarea interioară pe tavane 

sau podele conform DIN 4108-10
• EPS (CFK-, HCFK-, HFK- & HBCD-free) 
• Polimer ignifug-FR

28 mm izolatie
• Rezistenta termica  0,314 m²K/W
• Max. sarcina de trafi c 150 kPa

47 mm izolatie
• Rezistenta termica 0,75 m²K/W
• Max. sarcina de trafi c 5 kPa ( kN/m²)
• Îmbunătățirea sunetului de impact  28 dB
Valoare nominală conform DIN 4108-4 0,040 W/mK

Garantie
2 ani

Detalii tehnice

Art.nr. Descriere m²
W90116 Plăci castelate neizolate 10 m² 10 piese - 17 mm
W90108 Plăci castelate neizolate 30 m² 30 piese  - 17 mm

Art.nr. Descriere m²
W90117 Plăci castelate 28 mm 10 m² 11 mm EPS - 10 piese 
W90109 Plăci castelate 28 mm 20 m² 11 mm EPS - 20 piese 
W90110 Plăci castelate 47 mm 10 m² 30 mm EPS - 10 piese 

Încălzire prin pardoseală | Renovare
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Sistemul de încălzire prin pardoseală pe bază de apă, subțire de 
18 mm, MAGNUM HeatBoard W se aplică direct sub podelele 
plutitoare din lemn, parchet sau laminate. Potrivit doar pentru 
camere uscate și ideal pentru renovare.

Utilizare
MAGNUM HeatBoard W este potrivit pentru utilizarea cu sisteme 
de pardoseli uscate dure (laminat, lemn și parchet). MAGNUM 
DuoBoard trebuie instalat mai întâi între sistemul de încălzire și 
pardoseala în cazul pardoselii moi (covoare, laminat PVC și vinil).

Ușurință de instalare
Plăcile de sistem pot fi  asamblate ca niște piese de puzzle. De 
asemenea, sunt ușor de tăiat la dimensiune cu un cuțit hobby. Apoi 
tubul de încălzire prin pardoseală MAGNUM Tube de 12 mm poate 
fi  fi xat cu ușurință. Distanța fi xă a tubului este de 12,5 cm. Sunt 
necesari aproximativ 8 m1 (metri liniari) de tub MAGNUM la 1 m2. 
Podeaua poate fi  apoi acoperită cu stratul de pâslă furnizat pe care 
poate fi  aplicat ultimul etaj.

Pardoseala pe care urmează să fi e aplicat acest sistem trebuie să fi e 
stabilă, plană și curată.

MAGNUM Heatboard W
Sistem de placi

Specifi catii

Tip de sistem Bazat pe apa

Înălțimea sistemului 18 mm

Lățimea sistemului from 20 cm

Setarea min a înălțimii 18 mm

Instalare Plutitoare

Distanța tubului Fix 125 mm

În zonele umede X

Placi V (i.c.w. Knauf sau Fermacell-
min. 12mm)

Lemn V

(PVC) Laminat V (PVC i.c.w. DuoBoard)

Covor V (i.c.w. DuoBoard)

Certifi care CE, KOMO, MPA, SKZ

Garantie 2 ani

Încălzire prin pardoseală | Podeaua uscata
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• Desemnare conform standardului      
EPS-EN13163-T2-L2-S2- P2-DLT(1)5-CS(10)150   

• Grosimea nominală dL 17 mm
• Coefi cient de conductivitate termică  0,036 W/mK DIN V 4108-10 
• Rezistenta termica 0,33 m2K/W 
• Stresul compresiv 150 kPa (at 10 % compression)
• Sarcina sub tensiune 45 kPa
• Rezistență la căldură < 80°C
• Domeniul de aplicare DEO according to DIN 4108-10
• Comportamentul la foc Class E according to EN 1350
• Clasa materialelor de constructii B2 according to DIN 4102  
• Material  EPS polystyrene spumă tare (CFK-free)
• Standard valabil  EN 13163, DIN V 4108-10

Continutul pachetului
• 13 placi (4,8 m2)   
• Strat de pâslă (5 m2)
• Rolă de bandă de aluminiu
• Manusi de protectie

Tubul MAGNUM de 12 mm, un distribuitor, fi tingurile necesare de 
conectare și eventual DuoBoard trebuie comandate separat.

Garantie
MAGNUM Heatboard W are o garanție de 2 ani.

Art.nr. Descriere m² Dimensiuni
W63010 MAGNUM Heatboard 18 mm 4,8 m2 13 placi de 770 x 520 mm

Art.nr. Optiuni m Dimensiuni
W12100 MAGNUM Tube PE-RT 100 m 12 x 1,5 mm
W12300 MAGNUM Tube PE-RT 300 m 12 x 1,5 mm
W90012 MAGNUM Adaptor / Euroconus connection  12 x 1,5 x 3/4” mm
W91201 PUSH set de conexiune pt  1 x 100 m tub 12 mm
W91202 PUSH set de conexiune pt   2 x 100 m tub 12 mm
W91203 PUSH set de conexiune pt   3 x 100 m tub 12 mm
430030 DuoBoard 2 x 4 HDF placi 2,88 m2 1200 x 600 x 3 mm

Detalii tehnice
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Daca doriti sa instalati incalzire in pardoseala intr-o incapere cu 
inaltime mica de constructie sau in locuri in care constructia de 
sustinere este mai putin rezistenta (cum ar fi  pardoselile din lemn), 
o instalatie de constructie uscata va ofera o solutie. Sistemul este 
format din plăci izolatoare EPS profi late pe care sunt amplasate 
profi le de distribuție a căldurii din oțel. 

Profi l Omega
Profi lele Omega din aluminiu împrăștie căldura sistemului de 
încălzire prin pardoseală pe suprafața podelei și sunt așezate 
deasupra plăcilor de izolație pentru gips-carton de 25 mm. Datorita 
conductibilitatii termice ridicate a placilor, timpul de reactie fata de 
sistemele traditionale este mult mai mic (conductivitate termica: 80 
W/mK).

Ca regulă generală pentru a comanda, ar trebui să luați în 
considerare aproximativ 8 profi le pe m².

Pardoseala pe care este instalat acest sistem trebuie să fi e stabilă, 
plană și curată.

Atenție: Când utilizați aceste profi le în combinație cu plăcile de 
izolare pentru construcție uscată, ar trebui să utilizați un tub de 
încălzire prin pardoseală cu un diametru de 14 mm.

MAGNUM DryFloor (25mm)
Sistem de incalzire in pardoseala

Specifi catiii

Tip de sistem Bazat pe apa

Înălțimea sistemului 25 mm

Lățimea sistemului de la  20 cm

Setarea  min a înălțimii 25 mm

Instalare Plutitoare

Putere Variabila

În zonele umede X

Placi V (i.c.w. Knauf sau Fermacell 
min. 12 mm)

Lemn V

(PVC) Laminat V (PVC i.c.w. DuoBoard)

Covor V (i.c.w. DuoBoard)

Certifi care CE

Garantie 2 ani

Încălzire prin pardoseală | Podeaua uscata
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EPS- placi izolatie
• Dimensiuni: 0,75 m² per placă izolatoare (100 cm x 75 cm)
• Număr de bucăți per cutie: 10 farfurii (7,5 m²)
• Distanța dintre tuburi: 125 mm (încălzire principală)
• Lungimea maxima a tubului: 100 m
• Aplicație: placă izolatoare fără zgomot de impact
• Denumire conform standardului:     

EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-P4-DLT(1)5-CS(10)200
• Grosimea nominală dL: 25 mm
• Coefi cient de conductivitate termică DIN V 4108-10 în W/mK: 0,035
• Rezistenta termica in m2K/W: 0,71
• Tensiune la compresiune (la 10 % compresie): 150 kPa
• Sarcina de tensiune: 60 kPa
• Temperatura de deviere a căldurii până la 80°C
• Zona de aplicare conform DIN 4108-10: DEO
• Calitate testată: CE/FIW
• Comportament la foc conform EN 13501: Clasa E
• Clasa materialelor de constructii conform DIN 4102: B1
• Material EPS polistiren spumă dură (fără CFK)
• Standard valabil EN 13163, DIN V 4108-10
• Suprafața utilă (L x l) per panou 1.000 x 750 mm
• Suprafata utila per panou 0,75 m2

Profi le Omega din aluminiu 
• Dimensiuni per profi l: 1000 mm x 120 mm
• Conductivitate termică: 80 W/mK
• Număr necesar aprox. 8 profi le pe m²

MAGNUM DuoBoard 
Baza stabila pentru aplicarea fi nisajelor moi (covor, PVC, cauciuc, 
linoleum, vinil, pluta etc.). DuoBoard este format din două straturi 
de plăci HDF (fi ecare cu dimensiuni de 1200 x 600 x 3 mm): 
BaseBoard și TopBoard. 

Garantie
Plăci izolante MAGNUM, profi le și DuoBoard: 2 ani
Tub MAGNUM: 50 de ani, primii 10 cu daune consecutive.

Art.nr. Descriere m² Dimensiuni
W62075 MAGNUM DryFloor 25 mm 7,5 m2 100 x 75 cm
W62901 Aluminium Omega Profi le 14 mm 1000 x 120 x 0,4 mm

Art.nr. Descriere m² Dimensiuni
430030 DuoBoard 2x4 HDF plates 2,88 m2 1200 x 600 x 3mm

Art.nr. Descriere m Dimensiuni
W14100 MAGNUM Tube PE-RT 100 m 14 x 2 mm
W14120 MAGNUM Tube PE-RT 120 m 14 x 2 mm
W14240 MAGNUM Tube PE-RT 240 m 14 x 2 mm
W14600 MAGNUM Tube PE-RT 600 m 14 x 2 mm

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90014 MAGNUM Adaptor / Euroconus connection 14 x 2 x 3/4” mm

Detalii tehnice

Încălzire prin pardoseală | Podeaua uscata



70

MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

Tubul MAGNUM, tub de încălzire prin pardoseală, este fabricat 
dintr-un PE-RT tip I și reprezintă temperatura ridicată de polietilenă. 
Acest lucru face ca tubul să fi e potrivit și pentru temperaturi 
ridicate.

PE-RT tip I este puternic și totuși fl exibil. Este copolimer de etilenă 
cu o structură moleculară unică, bazată pe distribuția controlată 
a lanțului lateral. Ca urmare, prezintă un comportament superior 
în ceea ce privește fi surarea prin efort și rezistența la presiunea 
hidrostatică, fără a fi  nevoie de reticulare. Acest lucru face ca tubul 
MAGNUM să fi e reciclabil.

Acest PE-RT Tip I este stabilizat optim împotriva îmbătrânirii, astfel 
încât tubul MAGNUM are o durată de viață calculată de cel puțin 50 
de ani în condiții normale de utilizare. Tubul PE-RT tip I MAGNUM 
a fost special dezvoltat pentru utilizarea în sisteme de apă caldă și 
rece, încălzire/răcire prin pardoseală și perete și răcire pe tavan.

Materia prima PE-RT de tip I a fost lider de peste 20 de ani 
în aplicații cu tuburi în care este necesară o gamă largă de 
temperatură.

Tubul MAGNUM poate fi  utilizat într-un interval de temperatură 
de la 5°C la 80°C. Sarcinile de vârf pe termen scurt de până la 95°C 
la o suprapresiune hidrostatică internă maximă de 6 bari pot fi  
suportate fără probleme.

MAGNUM Tube
Tub de incalzire in pardoseala

Specifi catiii

Material PE-RT Type I

Densitatea oxigenului EVOH Low (DIN 4726)

Densitate 0,933 g/cm3  (ASTM D-792)

Coefi cientul de dilatare liniar
20°C - 70°C 0,19 mm/mK 
(DIN 53752 A)

Coefi cient de conductivitate 
termică

at 60°C 0,4 W/mK 
(DIN 52612-1)

Punct de deviere (Vicat) 122°C (ASTM D-1525)

Alungire maximă până la 
cedare 

> 800% (ISO 527-2)

Raza de curbare 5 x diametru

Certifi care KOMO, MPA and SKZ

Garantie
50 de ani din care primii 10 
ani cu daune indirecte

Tub de încălzire prin pardoseală
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• Densitate    0,933 g/cm3  (ASTM D-792)
• Coefi cientul de dilatare liniar 20°C - 70°C     

    0,19 mm/mK (DIN 53752 A)
• Coefi cient de conductivitate termică la 60°C    

    0,4 Watt/mK (DIN 52612-1)
• Punct de deviere (Vicat)  122°C (ASTM D-1525)
• Alungire maximă până la cedare > 800% (ISO 527-2)
• Raza de curbare   5 x diametrul
• Densitatea oxigenului  EVOH Low (DIN 4726)
• Cu certifi care KOMO, MPA și SKZ

Garantie
50 de ani din care primii 10 ani cu daune indirecte.

MAGNUM Heating is a                      company. More info available at www.cf-floorheating.com

MAGNUM Heating
Stevinweg 8
4691SM Tholen
The Netherlands

T +31(0)166-609 300
F +31(0)166-604 877
E info@CF-floorheating.com
W www.CF-floorheating.com

MAGNUM Tube
PE-RT 5 layer Underfloor Heating Tube (10mm)

This Polyethylene Raised Temperature tube is made of 5 layers. The 
first layer or the basic layer is made of PE-RT type 1. The second layer 
is an adhesive layer for fixing the third layer, the EVOH layer. This layer 
guarantees that the tube stops the oxygen diffusion. The fourth is an 
adhesive and fifth PE-RT type 1.  The MAGNUM Tube is impermeable 
to the oxygen diffusion in accordance with DIN 4726.

Features
The PE-RT type 1 resin has a good flexibility.  It is an ethylene-
octene copolymer with a unique molecular structure, based on a 
controlled distribution in a side chain.  Consequently, it proves its 
higher behavior with respect to the lifetime until breakdown, without 
requiring the crosslinking PEX.

The PE-RT type 1 resin is optimally stabilized anti-ageing, so that 
the piping systems fitted on these PE-RT have a calculated lifetime 
of at least 50 years under normal operating conditions, based on 
the internationally accepted regulations.  In addition, the material is 
authorized as per the most used regulations with respect to drinking 
water. 

The tubes made of PE-RT type 1 resin may be used at a temperature 
range of 5ºC to 80ºC.  The short-term peak charges of up to 95ºC at 
an internal hydrostatic overpressure of 6 bar at most are supported 
without any issues.

Technical Specifications
• Temperature range   5°C – 80°C,  peak 95°C
• Bending radius    5 times outside diameter
• Density     0,933 g/cm³ (ASTM D-792)
• Linear expansion coefficient  20°C - 70°C (DIN 53752 A)
• Thermal conductivity at 60°C    0,4 W/mK (DIN 52612-1)
• Softening point (Vicat)    122°C (ASTM D-1525)
• Maximum elongation at break   >800%  (ISO 527-2)
• Oxygen permeability   according DIN 4726 and ISO  
      17455
• Warranty 50 years    at max. 6 Bar at 70°C
• Approvals   KOMO and MPA approved at  
      the KIWA institute
• Manufactured    The Netherlands

Available products:
10 x 1,3 mm. / 80 meter
10 x 1,3 mm. / 240 meter

Cross section of the PE-RT 5 layered heating tube:

              a.    b.   c.   d.   e. 

    

a. PE-RT, Type 1   
b. Adhesive layer
c. EVOH layer
d. Adhesive layer
e. PE-RT, Type 1

Art.nr. Descriere Lungime Dimensiuni
10 mm for MAGNUM SlimFit 10 sistem

W10080 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 80 m 10 x 1,3 mm
W10240 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 240 m 10 x 1,3 mm

Art.nr. Descriere Lungime Dimensiuni
12 mm for MAGNUM Heatboard W system & MAGNUM SlimFit 12 sistem

W12100 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 100 m 12 x 1,5 mm
W12300 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 300 m 12 x 1,5 mm

Art.nr. Descriere Lungime Dimensiuni
14 mm

W14100 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 100 m 14 x 2 mm
W14120 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 120 m 14 x 2 mm
W14240 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 240 m 14 x 2 mm
W14600 MAGNUM Tube, underfl oor heating tube PE-RT 600 m 14 x 2 mm

Art.nr. Descriere Lungime Dimensiuni
16 mm

W16090 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 90 m 16 x 2 mm
W16100 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 100 m 16 x 2 mm
W16120 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 120 m 16 x 2 mm
W16240 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 240 m 16 x 2 mm
W16600 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 600 m 16 x 2 mm

Art.nr. Descriere Lungime Dimensiuni
18 mm

W18130 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 130 m 18 x 2 mm
W18260 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 260 m 18 x 2 mm
W18520 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 520 m 18 x 2 mm

Art.nr. Descriere Lungime Dimensiuni
20 mm

W20120 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 120 m 20 x 2 mm
W20240 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 240 m 20 x 2 mm
W20500 Tub MAGNUM, tub de incalzire in pardoseala PE-RT 500 m 20 x 2 mm

Detalii tehnice

Tub de încălzire prin pardoseală
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MAGNUM Basic Steel
Distribuitor  incalzire in pardoseala

MAGNUM Basic Steel este o unitate de control simplă, dar foarte ro-
bustă, care vine standard cu o pompă eficientă din punct de vedere 
energetic cu eticheta energetică A. Această pompă are o presiune 
constantă, astfel încât să se ajusteze singură atunci când grupurile 
sunt închise printr-un posibil control ulterioară.  
(actuator). Aceasta se mai numește și pompă modulantă. Colec-
torul este neutru din punct de vedere hidraulic, ceea ce înseamnă 
că pompa acestui colector nu are nicio influență asupra circuitului 
primar. Distribuitorul este testat la presiune la 6 bari, prevazut cu un 
raport de presa, manual de instructiuni clar si card de garantie.

Aplicație

Cazan de incalzire centrala V

Pompa de caldura X

Căldură solară (cu rezervor tampon) X

Soba cu peleti X

Incalzire centrala X 

1a Distribuitor

1b Colector

2 Supapă termostatică

3 Pompă de circulație

4 Grup(uri) de încălzire prin pardoseală

5 Supapă

Specificații

Supapa la admisie V

Termostat la admisie V

Pompa V

Debitmetru X

Termometru V  

Manometru X

Gura de ventilatie V

Supapa la retur V

Vana RTL la retur X

Control cantitate amestec supapa X

Supapă oprire între alimentare și retur X
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• Corpul acestui colector este din oțel galvanizat și epoxi
• Echipat cu termometru, aerisire si dispozitiv de maxima siguranta
• Echipat standard cu un eficient energetic
• Pompa Grundfos ALPHA2 L
• Robinete de grup termostatic M30x 1,5 potrivite pentru 

servomotoarele MAGNUM
• Conexiuni de grup potrivite pentru euroconuri de ¾”.
• Conexiune primară ½” (din 8 grupuri ¾”)
• Colectorul este livrat cu material de montare ca standard
• Supapă pregătită termostatic 
• Buton pentru termostat cu supapă cu capac în tubul de imersie
• Grundfos Alpha 2 L
• Termometru bimetal incl. DB
• Aerisire 1/2”
• Robinet cu bilă 1/2” 2 părți albastru
• Inserție de supapă colector LTV

Continutul pachetului
• Raport de presă
• Instructiuni de instalare
• Certificat de garanție

Garantie
MAGNUM Basic Steel 5 ani pentru caroserie, 2 ani pentru fitinguri.

Detalii tehnice
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A. Conducta de alimentare (incalzire centrala)
B. Conducta de retur (incalzire centrala)
C. Butonul termostatului
D. Senzor de temperatura
E. Indicator de temperatură 
F. Pompă A-Label
G. Grup de supape
H. Tub  furnizare MAGNUM
I. Retur tub MAGNUM 
J. Gura de ventilatie
K. Protectie maxima

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W40001 MAGNUM Basic Steel 1 Group incl. A-Label Pump 190 x 390 x 145 mm
W40002 MAGNUM Basic Steel 2 Group incl. A-Label Pump 190 x 390 x 145 mm
W40003 MAGNUM Basic Steel 3 Group incl. A-Label Pump 245 x 390 x 145 mm
W40004 MAGNUM Basic Steel 4 Group incl. A-Label Pump 300 x 390 x 145 mm
W40005 MAGNUM Basic Steel 5 Group incl. A-Label Pump 355 x 390 x 145 mm
W40006 MAGNUM Basic Steel 6 Group incl. A-Label Pump 410 x 390 x 145 mm
W40007 MAGNUM Basic Steel 7 Group incl. A-Label Pump 465 x 390 x 145 mm
W40008 MAGNUM Basic Steel 8 Group incl. A-Label Pump 520 x 390 x 145 mm
W40009 MAGNUM Basic Steel 9 Group incl. A-Label Pump 575 x 390 x 145 mm
W40010 MAGNUM Basic Steel 10 Group incl. A-Label Pump 630 x 390 x 145 mm
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Această unitate de control MAGNUM este foarte compactă și 
realizată din oțel galvanizat și acoperit cu epoxi. Acest lucru permite 
MAGNUM să ofere o garanție de 5 ani pentru carcasa acestui 
colector. Distribuitorul este echipat standard cu o pompă Grundfos 
ALPHA2 L. Standard cu o conexiune superioară primară. Această 
pompă are o presiune constantă, astfel încât se adaptează atunci 
când grupurile sunt închise printr-un posibil post-control (actuator).

Colectorul este neutru din punct de vedere hidraulic, ceea ce 
înseamnă că pompa acestui colector nu are nicio infl uență asupra 
circuitului primar.

MAGNUM Front Steel
Distribuitor de incalzire in pardoseala

Aplicație

Cazan de incalzire centrala V

Pompa de caldura X

Căldură solară (cu rezervor tampon) V

Soba cu peleti V

Incalzire centrala V  (la cerere)

Specifi cații

Supapa la admisie V

Termostat la admisie V

Pompa V

Debitmetru X

Termometru V

Manometru X

Gura de ventilatie V

Supapa la retur V

Vana RTL la retur X

Cantitatea de amestec a supapei control V

Supapă oprire între alimentare și retur X

1a Manifold

1b Colector

2 Supapă termostatică

3 Pompă de circulație

4 Supapa de reglare

5 Grup(e) de încălzire prin pardoseală

6 Supapă
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• Corpul acestui colector este din oțel galvanizat și epoxi
• Echipat cu termometru, aerisire si dispozitiv de maxima siguranta
• Echipat standard cu un efi cient energetic
• Pompa Grundfos ALPHA2 L
• Robinete de grup termostatic M30x 1,5 potrivite pentru 

servomotoarele MAGNUM
• Conexiuni de grup potrivite pentru euroconuri de ¾”.
• Conexiune primară ½” (din 8 grupuri ¾”)
• Colectorul este livrat cu material de montare ca standard
• Supapă pregătită termostatic 
• Buton pentru termostat cu supapă cu capac în tubul de imersie
• Grundfos Alpha 2 L
• Termometru bimetal incl. DB
• Aerisire 1/2”
• Robinet cu bilă 1/2” 2 părți albastru
• Inserție de supapă colector LTV

Continutul pachetului
• Raport de presă
• Instructiuni de instalare
• Certifi cat de garanție

Garantie
MAGNUM Basic Steel 5 ani pentru caroserie, 2 ani pentru fi tinguri.

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W41001 MAGNUM Front Steel 1 Group incl. ALPHA2 L 325 x 235 x 185 mm
W41002 MAGNUM Front Steel 2 Groups incl. ALPHA2 L 325 x 235 x 185 mm
W41003 MAGNUM Front Steel 3 Groups incl. ALPHA2 L 375 x 235 x 185 mm
W41004 MAGNUM Front Steel 4 Groups incl. ALPHA2 L 425 x 235 x 185 mm
W41005 MAGNUM Front Steel 5 Groups incl. ALPHA2 L 475 x 235 x 185 mm
W41006 MAGNUM Front Steel 6 Groups incl. ALPHA2 L 525 x 235 x 185 mm
W41007 MAGNUM Front Steel 7 Groups incl. ALPHA2 L 575 x 235 x 185 mm
W41008 MAGNUM Front Steel 8 Groups incl. ALPHA2 L 625 x 235 x 185 mm
W41009 MAGNUM Front Steel 9 Groups incl. ALPHA2 L 675 x 235 x 185 mm
W41010 MAGNUM Front Steel 10 Groups incl. ALPHA2 L 725 x 235 x 185 mm
W41011 MAGNUM Front Steel 11 Groups incl. ALPHA2 L 775 x 235 x 185 mm
W41012 MAGNUM Front Steel 12 Groups incl. ALPHA2 L 825 x 235 x 185 mm
W41013 MAGNUM Front Steel 13 Groups incl. ALPHA2 L 875 x 235 x 185 mm
W41014 MAGNUM Front Steel 14 Groups incl. ALPHA2 L 925 x 235 x 185 mm
W41015 MAGNUM Front Steel 15 Groups incl. ALPHA2 L 975 x 235 x 185 mm

Detalii tehnice

A. Conducta de alimentare (incalzire centrala)
B. Conducta de retur (incalzire centrala)
C. Butonul termostatului
D. Senzor de temperatura
E. Indicator de temperatură 
F. Pompă A-Label
G. Supape de grup
H. Niplu de umplere
I. Furnizare tub MAGNUM
J. Retur MAGNUM Tub
K. Protectie maxima
L. Supapa de amestec

A B
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Această unitate de control profesională MAGNUM Premium Plastic 
este foarte compactă și constă din elemente individuale din plastic 
legate prin tije fi letate. Acest lucru face ca colectorul să fi e modular.

Elementele individuale sunt realizate dintr-un plastic din poliamidă 
armat cu fi bră de sticlă, care este foarte potrivit pentru temperaturi 
ridicate, dar și scăzute. Elementele au o construcție cu pereți dubli 
care formează automat un strat izolator, făcând acest colector ideal 
pentru încălzire, precum și pentru răcire. Acest strat de izolație 
elimină practic formarea de condens pe colector.

MAGNUM Premium Plastic
Distribuitor incalzire in pardoseala

Utilizare

Cazan de incalzire centrala V

Pompa de caldura X

Căldură solară (cu buff er tank) V

Soba cu peleti V

Incalzire centrala V (la cerere)

Specifi cații

Supapa la admisie V

Termostat la admisie V

Pompa V

Debitmetru V

Termometru V

Manometru V

Gura de ventilatie V

Supapa la retur V

Vana RTL la retur X

Cantit  amestec a supapei de control X

Supapă  oprire între alimentare și retur X

1a Distribuitor

1b Colector

2 Supapă termostatică

3 pompă de circulație

4 Grup(e) de încălzire prin pardoseală

5 Supapă
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• Echipat standard cu o pompă Grundfos ALPHA2 L efi cientă din 
punct de vedere energetic

• Robinete de grup termostatic M30x 1,5 potrivite pentru 
servomotoarele MAGNUM

• Conexiuni de grup potrivite pentru euroconuri de ¾”.
• Grupuri echipate cu debitmetre profesionale cu un interval de 

0-2,5L/min
• Conexiune primară ½” (din 8 grupuri ¾”)
• Echipat cu termometru, aerisire, supapă de siguranță maximă și 

robinet de umplere
• Supapă pregătită termostatic 1/2” (din 8 grupuri ¾”)
• Buton pentru termostat cu supapă cu capac în tubul de imersie
• Grundfos Alpha 2 L
• Debitmetru Camfl ux 2,5 L/m- 1/2”
• Manotermometru 60mm Axiaal incl. DB
• Aerisire 1/2”
• Supapă cu bilă 1/2” 2 părți albastru (din 8 grupuri ¾”)

Metoda de instalare 
Temperatura apei poate fi  setată cu un cap de termostat. De 
asemenea, colectorul este echipat cu un dispozitiv de maximă 
siguranță pentru a preveni pomparea apei prea fi erbinți în podea.

Package content
• Raport de presă
• Instructiuni de instalare
• Certifi cat de garanție

Garantie
MAGNUM Premium Plastic 10 ani pe corp, 2 ani pe supape.

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W51001 MAGNUM Premium Plastic Manifold 1 Group 390 x 200 x 170 mm
W51002 MAGNUM Premium Plastic Manifold 2 Groups 445 x 200 x 170 mm
W51003 MAGNUM Premium Plastic Manifold 3 Groups 500 x 200 x 170 mm
W51004 MAGNUM Premium Plastic Manifold 4 Groups 555 x 200 x 170 mm
W51005 MAGNUM Premium Plastic Manifold 5 Groups 610 x 200 x 170 mm
W51006 MAGNUM Premium Plastic Manifold 6 Groups 665 x 200 x 170 mm
W51007 MAGNUM Premium Plastic Manifold 7 Groups 720 x 200 x 170 mm
W51008 MAGNUM Premium Plastic Manifold 8 Groups 775 x 200 x 170 mm
W51009 MAGNUM Premium Plastic Manifold 9 Groups 830 x 200 x 170 mm
W51010 MAGNUM Premium Plastic Manifold 10 Groups 885 x 200 x 170 mm
W51011 MAGNUM Premium Plastic Manifold 11 Groups 940 x 200 x 170 mm
W51012 MAGNUM Premium Plastic Manifold 12 Groups 995 x 200 x 170 mm
W51013 MAGNUM Premium Plastic Manifold 13 Groups 1050 x 200 x 170 mm
W51014 MAGNUM Premium Plastic Manifold 14 Groups 1105 x 200 x 170 mm
W51015 MAGNUM Premium Plastic Manifold 15 Groups 1160 x 200 x 170 mm

Detalii tehnice

A. Conducta de alimentare (incalzire centrala)
B. Conducta de retur (incalzire centrala)
C. Debitmetru
D. Supape de grup
E. Niplu de  umplere
F. Furnizare tub MAGNUM
G. Retur MAGNUM Tub
H. Manometru
I. Butonul termostatului
J. Indicator de temperatură
K. Protectie maxima
L. Pompă cu etichetă A

BA
C

EFG
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Colectorul deschis MAGNUM Premium oțel inoxidabileste utilizat 
în instalații la temperaturi scăzute și este fabricat din oțel inoxidabil 
4301 de foarte înaltă calitate. Acest colector este echipat standard 
cu supape cu bilă de 1 inch, 1 aerisire automată, 2 supape de 
scurgere și un manometru.

MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT
Distribuitor de incalzire in pardoseala

Utilizare

Cazan de incalzire centrala V

Pompa de caldura V

Căldură solară (cu rezervor tampon) V

Soba cu peleti V

Incalzire centrala V (la cerere)

Specifi cații

Supapa la admisie V

Termostat la admisie X

Pompa X

Debitmetru V

Termometru X

Manometru V

Gura de ventilatie V

Supapa la retur V

Vana RTL la retur X

Controlul cantit de amestec a supapei X

Supapă oprire între alimentare și retur X

1a Distribuitor

1b Colector

2 Grup(e) de încălzire prin pardoseală
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• Corpul acestui colector este din oțel inoxidabil 4301
• Robinete de grup termostatic M30x 1,5 potrivite pentru 

servomotoarele MAGNUM
• Grupuri echipate cu debitmetre profesionale cu un interval de 

0-2,5L/min
• Conexiuni de grup potrivite pentru euroconuri de ¾”.
• Racord primar 1” Etanșabil prin robinete cu bilă
• Colectorul este livrat cu material de montare ca standard
• Supapă cu bilă 1” cu mâner roșu
• Debitmetru Camfl ux 2,5 L/m- 1/2”
• Manometru 40 mm axial 1/8”
• Aerisire automată nichelat 1/2” + inel O
• Supapă cu bilă 1” cu mâner albastru

Continutul pachetului
• Raport de presă
• Instructiuni de instalare
• Certifi cat de garanție

Garantie
MAGNUM Premium din oțel inoxidabil Open LT 10 ani pe corp, 2 ani 
pe fi tinguri.

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W32002 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 2 Groups 270 x 380 x 100 mm
W32003 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 3 Groups 320 x 380 x 100 mm
W32004 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 4 Groups 370 x 380 x 100 mm
W32005 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 5 Groups 420 x 380 x 100 mm
W32006 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 6 Groups 470 x 380 x 100 mm
W32007 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 7 Groups 520 x 380 x 100 mm
W32008 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 8 Groups 570 x 380 x 100 mm
W32009 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 9 Groups 620 x 380 x 100 mm
W32010 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 10 Groups 670 x 380 x 100 mm
W32011 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 11 Groups 720 x 380 x 100 mm
W32012 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 12 Groups 770 x 380 x 100 mm
W32013 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 13 Groups 820 x 380 x 100 mm
W32014 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 14 Groups 870 x 380 x 100 mm
W32015 MAGNUM Premium Stainless Steel Open LT 15 Groups 955 x 365 x 100 mm

Detalii tehnice

A. Conducta de alimentare (incalzire centrala)
B. Conducta de retur (incalzire centrala)
C. Debitmetru
D. Supape de grup
E. Aerisire automată
F. Niplu de  umplere
G. Umplere MAGNUM Tub
H. Retur MAGNUM Tub 
I. Supapă cu bilă
J. Manometru

A

B
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Colectorul MAGNUM Premium Plastic Open este format din 
elemente individuale din plastic care sunt conectate prin tije 
fi letate. Acest lucru face ca colectorul să fi e modular.

Elementele individuale sunt realizate dintr-un plastic de poliamidă 
armat cu fi bră de sticlă, care este foarte potrivit pentru temperaturi 
ridicate și scăzute. Elementele au o construcție cu pereți dubli 
care formează automat un strat izolator. Acest lucru face ca acest 
colector să fi e extrem de potrivit pentru încălzire, dar și pentru 
răcire. Acest strat izolator elimină practic formarea condensului pe 
colector. Acest colector este din ce în ce mai folosit în combinație cu 
o pompă de căldură, care se încălzește iarna și se răcește vara. Acest 
colector este echipat standard cu supape cu bilă de 1 inch, 2 orifi cii 
de aerisire automate, 2 supape de scurgere a umplerii, termometru 
și un termomanometru.

MAGNUM Premium Plastic Open LT
Distribuitor incalzire in pardoseala

Utilizare

Cazan de incalzire centrala V

Pompa de caldura V

Căldură solară (cu buff er tank) V

Soba cu peleti V

Incalzire centrala V (la cerere)

Specifi cații

Supapa la admisie V

Termostat la admisie X

Pompa X

Debitmetru V

Termometru V

Manometru V

Gura de ventilatie V

Supapa la retur V

Vana RTL la retur X

X

Supapă  oprire între alimentare și retur X

1a Distribuitor

1b Colector

2 Grup(e) de încălzire prin pardoseală
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• Construit din elemente separate de plastic, cu o garanție de 10 ani
• Robinete de grup termostatic M30x 1,5 potrivite pentru 

servomotoarele MAGNUM
• Grupuri echipate cu un debitmetru profesional cu un interval de 

0-2,5L/min
• Conexiuni de grup potrivite pentru euroconuri de ¾”.
• Racord primar 1” Etanșabil prin robinete cu bilă
• Colectorul este livrat cu material de montare ca standard
• Supapă cu bilă 1” cu mâner roșu
• Debitmetru Camfl ux 2,5 L/m- 1/2”
• Termometru bimetalic incl. DB
• Aerisire automată nichelat 1/2” + inel O
• Supapă cu bilă 1” cu mâner albastru

Continutul pachetului
• Raport de presă
• Instructiuni de instalare
• Certifi cat de garanție

Garantie
MAGNUM Premium Plastic Open LT 10 ani pe caroserie, 2 ani pe 
fi tinguri.

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W50002 MAGNUM Premium Plastic Open LT 2 Groups 265 x 375 x 125 mm
W50003 MAGNUM Premium Plastic Open LT 3 Groups 320 x 375 x 125 mm
W50004 MAGNUM Premium Plastic Open LT 4 Groups 375 x 375 x 125 mm
W50005 MAGNUM Premium Plastic Open LT 5 Groups 430 x 375 x 125 mm
W50006 MAGNUM Premium Plastic Open LT 6 Groups 485 x 375 x 125 mm
W50007 MAGNUM Premium Plastic Open LT 7 Groups 540 x 375 x 125 mm
W50008 MAGNUM Premium Plastic Open LT 8 Groups 595 x 375 x 125 mm
W50009 MAGNUM Premium Plastic Open LT 9 Groups 650 x 375 x 125 mm
W50010 MAGNUM Premium Plastic Open LT 10 Groups 705 x 375 x 125 mm
W50011 MAGNUM Premium Plastic Open LT 11 Groups 760 x 375 x 125 mm
W50012 MAGNUM Premium Plastic Open LT 12 Groups 815 x 375 x 125 mm
W50013 MAGNUM Premium Plastic Open LT 13 Groups 870 x 375 x 125 mm
W50014 MAGNUM Premium Plastic Open LT 14 Groups 925 x 375 x 125 mm
W50015 MAGNUM Premium Plastic Open LT 15 Groups 980 x 375 x 125 mm

Detalii tehnice

A. Conducta de alimentare (incalzire centrala)
B. Conducta de retur (incalzire centrala)
C. Debitmetru
D. Supape de grup
E. Aerisire automată
F. Niplu de  umplere
G. Umplere MAGNUM Tub
H. Retur MAGNUM Tub 
I. Supapă cu bilă
J. Indicator de temperatură
K. Termo/manometru
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Regulatorul de temperatură face ca MAGNUM Premium Stainless 
Steel Open LT sau MAGNUM Premium Plastic Open LT să fi e 
adecvat pentru sistemele de temperatură înaltă. Regulatorul 
amestecă înapoi apa caldă de alimentare din cazan pentru a obține 
temperatura corectă pentru sistemul de încălzire prin pardoseală.

Controlerul este echipat standard cu o pompă ALPHA2 L efi cientă 
din punct de vedere energetic.

Pompă/regulator de temperatură
Distribuitoare pt incalzirea open fl oor 

Specifi cații

Supapa la admisie V

Termostat la admisie V

Pompa V

Debitmetru X

Termometru X

Manometru X

Gura de ventilatie V

Supapa la retur V

Vana RTL la retur X

Cantitatea de amestec a supapei control V

Supapă oprire între alimentare și retur X

Potrivit pentru

Oțel obisnuit X

Front otel X

Premium Plastic Pro X

Premium Oțel inoxidabil Open LT V

Premium Plastic Open LT V

Încălzire în pardoseală | Pompa
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• Supapă pregătită termostatic 3/4”
• Buton pentru termostat cu supapă cu capac în tubul de imersie
• Pompa Grundfos Alpha2 L
• Supapă cu bilă 3/4” 2 părți albastru
• Inserție de supapă colector LTV

Garantie
Pompa/regulatorul de temperatură are o garanție de 10 ani pe corp, 
2 ani pe armături.

Art.nr. Descriere
W90002 Pompă/regulator de temperatură incl. ALPHA2 L

Detalii tehnice

A. Sursa principala
B. Retur primar 
C. Butonul termostatului 
D. Senzor de temperatura
E. Pompă A-Label
F. Protectie maxima
G. Robinet de amestec LTV
H. Furnizare incalzire in pardoseala
I. Retur incalzire in pardoseala
J. Gura de ventilatie

C
B

D

E

F

G

A

H

I

J
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Fitingurile de conectare Euroconus sunt fi tingurile ideale pentru 
atașarea tuburilor sistemului dumneavoastră de încălzire prin 
pardoseală la colector. MAGNUM furnizează fi tinguri de conectare 
potrivite pentru toate tuburile de încălzire prin pardoseală 
MAGNUM Tube cu un diametru de 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 
16 mm, 17 mm, 18 mm sau 20 mm și o grosime a peretelui de până 
la 2,0 mm ( furnizat la 2 bucăți).

NO.   ITEM    Code    Material QTY     SIZE 

       

Locking cap

Open ferrule

O-ring

O-ring

Connector

Flat gasket

NO.   ITEM    Code    Material QTY     SIZE 

       

Locking cap

Open ferrule

O-ring

O-ring

Connector

Flat gasket

MAGNUM Euroconus
Fitinguri de conectare

Specifi catii

Diametru 10 mm

Dimensiuni 1,3 x 3/4” mm

Diametru 12 mm

Dimensiuni 1,5 x 3/4” mm

Diametru 14 mm

Dimensiuni 2 x 3/4” mm

Diametru 16 mm

Dimensiuni 2 x 3/4” mm

Diametru 18 mm

Dimensiuni 2 x 3/4” mm

Diametru 20 mm

Dimensiuni 2 x 3/4” mm

Garantie 2 ani

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90010 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector 10 mm 1,3 x 3/4” mm
W90012 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector 12 mm 1,5 x 3/4” mm
W90014 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector  14 mm 2 x 3/4” mm
W90016 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector  16 mm 2 x 3/4” mm
W90018 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector  18 mm 2 x 3/4” mm
W90020 MAGNUM Adaptor / Euroconus conector  20 mm 2 x 3/4” mm

Încălzire prin pardoseală | Accesorii
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Suportul de îndoire la 90°C ține tuburile de încălzire la un unghi de 
90°C și vă permite să procesați tuburile ușor și rapid. Acest suport 
este foarte potrivit pentru a susține tuburile din colțuri la instalarea 
în tavane, pardoseli sau suport din colectoarele sistemului de 
încălzire prin pardoseală.

 T iA  S p .  z  o .  o .    +48 12 262 96 59 
 Słowackiego 22a   kontakt@tia.com.pl 
 37-200 Przeworsk  export@tia.com.pl 
 Poland                  www.tia.com.pl 

 

Łuk prowadzący / MTGP-ŁP 
Pipe bend support 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Poliamid z włóknem szklanym 
 
PARAMETRY TECHNICZNE:  

 Temperatura pracy: 0 ˚C- 65 ˚C 

 

 

 

 
Łuk prowadzący zapewnia bezpieczne wyprowadzenie rury 
grzewczej pod kątem 90˚ z poziomej lub pionowej powierzchni 
grzewczej do szafki rozdzielacza. Usztywnia rurę w miejscu jej 
zagięcia, chroni przed złamaniem oraz zapewnia większą stabilność 
podejścia instalacji ogrzewania podłogowego. 

Dostępny jest w 3 rozmiarach: na rurę 14-18 mm, 20-22 mm oraz 
25 mm. 

MATERIAL:  
 
PA 6 with fiber glass 
 
TECHNICAL DATA: 

 Working temperature 0 ˚C-65 ˚C 

 

The pipe bend support allows plumber to bend heating pipes in a 
90 degree bow. The pipe bend support can be used to guide pipes 
through floors, ceilings and to a manifold cabinet. It holds the pipe 
and directs it to a manifold cabinet. 

Pipe bend support are available in three dimensions: for the pipe 
with fi 14-18, 20-22, 25. 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

Suport MAGNUM Bend
Sisteme de pozitionare si accesorii

Specifi catiii

Diametru 14 - 17 mm
18 - 20 mm

Dimensiuni 125 x 17 x 25 mm
140 x 20 x 39 mm

Greutare 37 g
45 g

Material PA 6 cu fi bra de sticla

Temperatura de operare 0°C - 65°C

Garantie 2 ani

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90113 90°C Bend support Tub marime ø 14 - 17 mm  2 piese
W90114 90°C Bend support Tub marime ø 18 - 20 mm  2  piese
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Aluminium refl ection foil
Aluminium refl ection foil consists of a plastic webbing and an 
aluminium top layer. The foil refl ects heat to the screed and 
displaces cold via the subfl oor, making it a highly eff ective heat 
conductor. The foil is designed for direct application under 
underfl oor heating tubes and can be easily cut to size.

MAGNUM Folie refl exie aluminiu
Sisteme de pozitionare si accesorii

Specifi cations

Surface area 30 m2 - 75 m2

Length 20 m - 50 m 

Width 1,50 m 

Thickness 0,20 mm

Weight per area 90 ± 25% (g/m²)

Fire class Class E

Tear resistance > 100 (N)

Max. tensile strength length > 220 (N/50mm)

Max. tensile strength width > 150 (N/50mm)

Elongation at break length > 12 %

Elongation at break width > 7 %

Water vapour transmission (Sd) 50 ± 30 m

Temperature range -30°C / 70°C

Art.nr. Description m² Dimensions
W90100 Aluminium refl ection foil roll 30 m² 20 x 1,5 m
W90101 Aluminium refl ection foil roll 75 m² 50 x 1,5 m

Installation methods
• Suitable for MAGNUM Tube

Package content
• MAGNUM Aluminium refl ection foil roll

Warranty
2 years warranty.

Technical details

Încălzire prin pardoseală | Accesorii
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Izolarea marginilor
Izolarea marginilor trebuie aplicată atunci când se utilizează 
încălzire prin pardoseală. Această formă de izolație previne 
pierderile nedorite de căldură și absoarbe dilatarea și contracția 
podelei. Izolarea marginilor va asigura, de asemenea, că nu se 
formează punți reci.

MAGNUM Edge insulation
Sisteme de pozitionare si accesorii

Specifi cații

Lungimea rolei 25 m

Grosimea spumei 8 mm ± 1 mm

Latimea spumei 150 mm ± 5 mm

Material PE - foam

Densitate 18 kg/m3 ± 5 kg/m3

Ambalare In sturdy plastic foil

Culoare Gri

Clasa de rezistenta la foc EN 13501-1:2010

Aplicație Conform. tuturor tip de siste-
me de incalzire in pardoseala

Garanție 2 ani

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90111 Izolarea marginilor 25 m x 15 cm x 8 mm cu clapă
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Profi l de expansiune
În încăperile cu suprafața mai mare de 40 m², este adesea necesar 
să folosiți profi le de expansiune în podea. De asemenea, atunci 
când o podea este eșalonată, o astfel de îmbinare este de obicei 
necesară. Profi lele de expansiune previn crăparea șapei din încăperi 
mai mari din cauza expansiunii și contracției.

 T iA  S p .  z  o .  o .    +48 12 262 96 59 
 Słowackiego 22a   kontakt@tia.com.pl 
 37-200 Przeworsk  export@tia.com.pl 
 Poland                  www.tia.com.pl 

 

Profil dylatacyjny 
PE expansion joint with self-adhesive rail 

 

 

          

                                           

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Spieniony LDPE, polipropylen 

Dybel - polipropylen 
 

 

 

 

Profil dylatacyjny używany jest do rozgraniczenia stref grzewczych 
w systemach ogrzewania podłogowego.  

Zapobiega powstawaniu pęknięć wylewki i warstwy 
wykończeniowej. Profil wyposażony jest w taśmę klejącą 
ułatwiającą montaż do podłoża. 

MATERIAL:  
 
Foamed LDPE, Polypropylene 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

PE expansion joint with self-adhesive rail is used for separation of 
heating zones in underfloor heating systems. 

 It prevents cracking of concrete and finishing layers. PE expansion 
is equipped with a strip of adhesive tape that facilitates its fitting to 
the floor. 
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Profil dylatacyjny 
PE expansion joint with self-adhesive rail 

 

 

          

                                           

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Spieniony LDPE, polipropylen 

Dybel - polipropylen 
 

 

 

 

Profil dylatacyjny używany jest do rozgraniczenia stref grzewczych 
w systemach ogrzewania podłogowego.  

Zapobiega powstawaniu pęknięć wylewki i warstwy 
wykończeniowej. Profil wyposażony jest w taśmę klejącą 
ułatwiającą montaż do podłoża. 

MATERIAL:  
 
Foamed LDPE, Polypropylene 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

PE expansion joint with self-adhesive rail is used for separation of 
heating zones in underfloor heating systems. 

 It prevents cracking of concrete and finishing layers. PE expansion 
is equipped with a strip of adhesive tape that facilitates its fitting to 
the floor. 

MAGNUM Expansion profi le
Sisteme de pozitionare si accesorii

Art.nr. Descriere Dimensiuni
W90112 Expansion profi le - Set de profi le cu bandă adezivă 5 piese 2 m (10 m/l)

Specifi catiii

Dimensiuni 2000 x 40 x 104 mm

Greutate 400 g

Material LDPE spumat,
polipropilenă

Garantie 2 ani
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Bobina tub
Această bobină de tub este realizată din oțel galvanizat și este 
echipată cu un rulment puternic cu bile. În plus, bobina este 
potrivită pentru aproape toate rolele de tub obișnuite, deoarece 
montantii miezului interior sunt reglabili manual. Această mulinetă 
este foarte robustă și are o durată de viață lungă.

Bobina tubului este utilizată pentru derularea rapidă a tubului în 
timpul instalării sistemelor de încălzire prin pardoseală. Aparatul 
facilitează și accelerează munca instalatorului și crește confortul 
muncii acestuia. Bobina tubului este utilizată pentru derularea 
rapidă a tubului în timpul instalării sistemelor de încălzire prin 
pardoseală. Asamblarea și dezasamblarea ușoară a dispozitivului 
fac posibilă mutarea rapidă dintr-un loc în altul.

MAGNUM Tube reel
Sisteme de pozitionare si accesorii

Art.nr. Descriere
W90115 Bobina tub  / dispozitiv de derulare

Specifi catiii

Diametrul când este des-
fășurat

1040 mm (suport spirală), 
1200 mm (diametru la bază)

Inaltimea minima 170 mm

Inaltime maxima 520 mm

Dimensiuni 59 x 23 x 185 cm

Greutate 7,4 kg

Material Otell

Warranty 2 ani

 T iA  S p .  z  o .  o .    +48 12 262 96 59 
 Słowackiego 22a   kontakt@tia.com.pl 
 37-200 Przeworsk  export@tia.com.pl 
 Poland                  www.tia.com.pl 

 

Rozwijak 
Pipe decoiler 

 

   

     

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Stal                                                                                                                                   

Rozwijak służy do szybkiego rozwijania zwoju rury podczas montażu 
systemów ogrzewania podłogowego. Rozwijak ułatwia i przyspiesza 
pracę instalatora oraz podnosi komfort jego pracy. Rura umieszczona 
na rozwijaku nie ulega splątaniu i załamaniu. Dzięki łatwemu 
montażowi i demontażowi urządzenie można łatwo przenosić               
z miejsca na miejsca.  

- średnica po rozłożeniu: 1040mm wsparcie rolki, 1200mm    podstawy 

- minimalna wysokość: 170mm 

- maksymalna wysokość: 520mm 

MATERIAL:  
 
Steel 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

Pipe decoiler is used for quickly unrolling the pipe during installation 
of underfloor heating systems. Device facilitates and speeds up the 
work of installer and increases the comfort of his work. Pipe placed on 
the pipe decolier is not tangled and crashed. Easy assembly and 
disassembly of the device allows for its quick moving from place to 
place. 

 
- diameter when unfolded: 1040 mm (coil support), 1200 mm 
   (diameter at the base) 

- minimum height: 170mm 

- maximum height: 520mm 

Încălzire prin pardoseală | Accesorii
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MAGNUM Remote Zone Control este un sistem complet pentru 
controlul încălzirii prin pardoseală. Sistemul constă din termostate 
care pot fi  agățate în fi ecare cameră și un controler care este 
montat lângă colector. Actuatoarele avansate primesc un semnal 
prin controler dacă ar trebui să fi e deschise sau închise în funcție de 
cererea de temperatură. Controlați zonele separat prin termostat 
sau prin tabletă sau smartphone.

MAGNUM W - Controler
Receptorul MAGNUM W - Controller este special conceput pentru 
a controla temperatura sistemelor de încălzire prin pardoseală prin 
actuatoarele „normal închise”. Fiecare receptor poate controla 8 
zone și poate fi  extins după cum este necesar.

MAGNUM Remote Zone Control

MAGNUM W - Termostat
MAGNUM W - Termostatul Ceas asigura controlul precis al 
temperaturii camerei. Cu acest ceas termostat puteți regla 
temperatura pe baza unei serii de setări programate care au efect 
în diferite momente ale zilei. Termostatul este conectat wireless 
la controlerul MAGNUM W și transmite un semnal atunci când 
temperatura se schimbă.

MAGNUM W - Actuatori
Aceste actuatoare electrotermale sunt folosite pentru a controla 
automat robinetele de oprire. Când servomotoarele sunt montate 
pe robinete, acestea închid automat alimentarea cu apă din cazan. 
De îndată ce există o cerere de căldură de la sistemul de încălzire 
prin pardoseală, termostatul, care este conectat la receptor, 
determină dispozitivele de acționare să deschidă robinetele, astfel 
încât apa caldă din cazan să poată fi  introdusă în colector. Când se 
atinge temperatura corectă, aceștia închid din nou robinetele.

IP21

Specifi catiii

Tip Wireless termostat

Potrivit pentru Sisteme pe bază de apă

Controale Pe termostat și prin aplicație

Senzori Senzor de cameră

Tensiune MW - C 230V – 50/60Hz

Tensiune MW - T 3x AAA battery

Tensiune MW - A 230V – 50/60Hz

Nr. max de grupuri 32 per MW - C station

Domen.  temperatură 1°C - 40°C

Housing IP21

Functiuni

WiFi V (LAN conexiune necesară)

App V iOS & Android

Asistent vocal X 

Programabil până la 2 perioade pe zi

Inteligența V

Podea de lemn V < 28°C
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• Control wireless prin termostat, PC, tabletă sau smartphone
• Mod de încălzire și răcire
• Setați până la 8 zone
• Îmbinați zonele cu ușurință
• Pot fi  conectate până la 32 de actuatoare
• LAN conexiune necesară
• Funcția de control al pompei
• Program săptămânal personalizat
• Conexiune de autobuz pentru funcționalitatea Smart Home
• Functie senzor camera/pardoseala

Garantie
2 ani garanție pentru MW-C, MW-T și MW-A.

Art.nr. Descriere
W80001 MW - C Central 8-zone control - App control

Detalii tehnice

Art.nr. Descriere
W80000 MW - T Room thermostat Digital, wireless RF

Art.nr. Descriere
W80003 MW - A Actuator / thermomotor 230V NC

Încălzire în pardoseală | Control fără fir



92

Încălzire în pardoseală | Control prin cablu

MAGNUM Heating B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheating.com
W  www.magnumheating.com

H64 este un sistem de control prin cablu cu funcționalitate WiFi 
pentru sistemele de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. 
Elegantul termostat H64-MT cu funcționalitate WiFi este un 
termostat programabil conceput pentru a controla sistemele 
de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. O aplicație este 
disponibilă în Apple App Store și pe Google Play. În cadrul aplicației, 
puteți programa și ajusta setările. Termostate secundare H64-ST 
suplimentare pot fi  adăugate cu ușurință pentru a controla diferite 
încăperi (grupuri). 

MAGNUM H64 WiFi

Specifi catiii

Tip Sistem control cu WiFi

Potrivit pentru Sisteme pe bază de apă

Serviciu Ecran tactil

Senzori Senzor de cameră

Tensiune 230V – 50/60Hz

Capacitate maximă 16A / 230V

Interval  temperatură +5°C / +40°C

Locuințe IP21

Functii

WiFi V 2.4Ghz

App V iOs & Android

Asistent vocal Asistent Google pe Amazon Alexa

Programabil până la 3 perioade pe zi

Inteligența V

Podea de lemn V < 28°C

Deschide fereastra V

Pornire lenta V

Pilot Wire X

IP21

vertalen!
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H64-CC Control Center
Sursa de alimentare 100-240VAC 50/60Hz (max. 10A)
Temperatura și umiditatea de depozitare -10 ~ 60 °C, 0 ~ 90% 
umiditate relativă (fără condensare)
Temperatura de lucru și umiditatea 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fără 
condensare)
Culoare Alb
Dimensiuni 298 x 88 x 64 mm
Valoarea IP IP40

H64-MT Master WiFi Termostat*
H64-ST Termostat Slave
Alimentare și semnal intrare DC12~18V purtător intrare nepolară
Temperatura mediului de depozitare. și umiditate 10 ~ 60°C, 0 ~ 
90% RH (fără condensare)
Temperatura mediului de lucru. și umiditate 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH 
(fără condensare)
Interval de afi șare a temperaturii 0 ~ 50°C
Precizia afi șajului 0,1°C
Culoare Alb
Dimensiuni (LxLxD) 86 x 86 x 12 mm
Clasa IP IP21
* Supliment pentru termostatul Master WiFi H64-MT:
• Frecventa WIFI 2.4GHz.
• Distanța de transmisie wireless WIFI 60 de metri. 

Garantie
2 ani garanție pentru funcționarea electrică. 

Art.nr. Descriere
W81000 H64 Kit 1x H64-CC Control Center + 1x H64-MT Master WiFi Thermostaat
W81003 H64-ST Slave Thermostat

Detalii tehnice

Wiring control centre H64-CC  

Power source: 100-240VAC 50 / 60Hz (maximum current 10A)

Storage environment temperature and humidity: -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (non-condensing)

Working environment temperature and humidity: 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (non-condensing)

Color: White
Size: 298 X 88 X 64mm
IP rating: IP40

Technical Parameters
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* Power supply and signal input: DC12 ~ 18V carrier non-polarity input
                                                         (power supply wiring control centre, maximum current 100mA)
* Storage environment temperature and humidity: -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (non-condensing)
* Working environment temperature and humidity: 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (non-condensing)
* Temperature display range: 0 ~ 50°C
* Display accuracy: 0.1°C
* Color: White
* Size: 86x86x12mm (length * width * thickness)
* Protection level: IP21
* WIFI antenna emission frequency(master controller): 2.4GMHz
* WIFI wireless transmission distance(master controller): 60M in the open area
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Mai ales pentru suprafețe mari, precum docuri de încărcare sau căi 
de acces pentru parcări, unde siguranța trebuie asigurată. Cablul 
pentru exterior MAGNUM poate fi  fi xat direct pe armătură înainte 
de turnarea stratului de nisip, beton sau asfalt.

MAGNUM Outdoor este un sistem foarte avansat de cabluri de 
încălzire, 2 unități senzoriale care măsoară umiditatea în combinație 
cu temperatura exterioară și un dulap de control personalizat.

Cablul de alimentare este conectat în mod unic la fi rul de rezistență. 
Mantaua de armare din aluminiu protejează fi rele de rezistență 
împotriva deteriorării mecanice și protejează cablul împotriva EMC 
(radiația electromagnetică). Acest lucru are avantajul că cablul nu 
interferează cu telefoanele mobile, ușile și porțile de garaj acționate 
electric, instalațiile de securitate etc.

Cablul este echipat cu mantale interioare din PTFE (Tefl on) si o 
manta exterioara din PVC rezistenta la actiunea substantelor 
chimice.

Sisteme complete
Instalațiile MAGNUM Outdoor sunt special desenate și proiectate la 
comandă. Un dulap de control complet etanș (IP-65) este fabricat 
și echipat proporțional cu numărul de cabluri/covoare și putere. 
Pentru proiecte mai mari, dulapul de control poate fi  extins pentru 
a include regulatoare de putere modulante de până la 50 kW care 
previn sarcinile de vârf și, de asemenea, economisesc energie. 
Sistemul poate fi  implemented in both 230V and 400V.

MAGNUM Outdoor Cable Asphalt
Mai ales pentru montaj pe asfalt

Specifi catii

Pat de nisip + caramizi V

Beton V

Asfalt rece V procesare derulată!

Asfalt < 240oC V procesare derulată!

Jacheta interioara PFTE (Tefl on)

Jacheta exterioara PVC

Lungime fi r conectare 10 m

Putere 30 Watt/m1

Tensiunea de conectare 230 V/50Hz

Certifi care IEC 800, CE, ISO 9001, IPX7

Garantie 10 ani

VDE-REG 8741

Montare in asfalt derulat
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• Putere   30 Watt/m1
• Cabluri disponibile de la  600 la 3400 Watt 
• Tensiunea de conectare 230 V/50Hz
• Standarde   IEC 800 si CE
• Certifi care   ISO 9001
• Clasa   IPX7
• Izolarea miezului   PTFE (Tefl on)
• Potrivit pentru asfalt mastic derulat până la 240°C

Metode de instalare (sisteme complete)
Sistemele MAGNUM Outdoor sunt calculate și proiectate la 
comandă. 

Garantie
Cablul pentru exterior MAGNUM are o garanție de 10 ani asupra 
funcției electrice a cablului.

Art.nr. Descriere Lungime Lungime fi r de conectare Putere Tensiune Amps Ohm
125006 MAGNUM Outdoor Cable Asphalt 30W/m1 20 m 10 m 600 Watt 230V 2,6 88,2
125012 MAGNUM Outdoor Cable Asphalt 30W/m1 40 m 10 m 1200 Watt 230V 5,2 44,1
125019 MAGNUM Outdoor Cable Asphalt 30W/m1 63,3 m 10 m 1900 Watt 230V 8,3 27,8
125034 MAGNUM Outdoor Cable Asphalt 30W/m1 113,3 m 10 m 3400 Watt 230V 14,8 15,6

Conexiune oarbă unică

Detalii tehnice

Montare in beton

Montare în pat de nisip sub pavaj

Încălzirea suprafeței drumului 
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Especially for large areas, such as loading docks or driveways for 
car parks, where safety must be ensured. MAGNUM Outdoor Cable 
can be fi xed directly to the reinforcement before the sand bed, 
concrete or asphalt is poured.

MAGNUM Outdoor is a highly advanced system of heating cables, 
2 sensor units that measure humidity in combination with the 
outdoor temperature and a custom-made control cabinet. 

The power supply cable is uniquely connected to the resistance 
wire. The aluminium reinforcement jacket protects the resistance 
wires against mechanical damage and shields the cable against 
EMC (electromagnetic radiation). This has the advantage that the 
cable does not interfere with mobile phones, electrically operated 
garage doors and gates, security installations etc. 

The cable is equipped with XLPE inner sheaths and a PVC outer 
sheath that is resistant to the action of chemicals. 
 

Sisteme complete
Instalațiile MAGNUM Outdoor sunt special desenate și proiectate la 
comandă. Un dulap de control complet etanș (IP-65) este fabricat 
și echipat proporțional cu numărul de cabluri/covoare și putere. 
Pentru proiecte mai mari, dulapul de control poate fi  extins pentru 
a include regulatoare de putere modulante de până la 50 kW care 
previn sarcinile de vârf și, de asemenea, economisesc energie. 
Sistemul poate fi  implementat atât la 230V cât și la 400V.

MAGNUM Outdoor Cable Concrete
Pentru beton și pavaj

Specifi catii

Pat de nisip + caramizi V

Beton V

Asfalt rece X

Asfalt < 240oC X

Jacheta interioara XLPE

Jacheta exterioara PVC

Lungime fi r de conectare 4 m

Putere 30 Watt/m1

Tensiunea de conectare 230 V/50Hz

Certifi care IEC 800, CE, ISO 9001, IPX7

Garantie 10 ani

VDE-REG 8741

Montare in beton
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• Putere   30 Watt/m1
• Cabluri disponibile de la 300 to 4200 Watt 
• Tensiunea de conectare 230 V/50Hz
• Standarde   IEC 800 and CE
• Certifi care   ISO 9001
• Clasa   IPX7
• Izolarea miezului   XLPE

Metode de instalare (sisteme complete)
Sistemele MAGNUM Outdoor sunt calculate și proiectate la 
comandă.  

Garantie
Cablul pentru exterior MAGNUM are o garanție de 10 ani asupra 
funcției electrice a cablului.

Art.nr. Descriere Lungime Lungime fi r conectare Putere Volt Amps Ohm
120308 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 10 m 4 m 300 Watt 230V 1,3 176
120458 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 15 m 4 m 450 Watt 230V 2,0 118
120608 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 20 m 4 m 600 Watt 230V 2,6 88
120758 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 25 m 4 m 750 Watt 230V 3,3 71
120908 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 30 m 4 m 900 Watt 230V 3,9 59
121208 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 40 m 4 m 1200 Watt 230V 5,2 44
121508 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 50 m 4 m 1500 Watt 230V 6,5 35
121808 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 60 m 4 m 1800 Watt 230V 7,8 29
122108 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 70 m 4 m 2100 Watt 230V 9,1 25
122408 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 80 m 4 m 2400 Watt 230V 10,4 22
123008 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 100 m 4 m 3000 Watt 230V 13,0 18
123408 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 113 m 4 m 3400 Watt 230V 14,8 16
123608 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 120 m 4 m 3600 Watt 230V 15,7 15
124208 MAGNUM Outdoor Cable Concrete 30W/m1 140 m 4 m 4200 Watt 230V 18,3 13

Conexiune oarbă unică!

Detalii tehnice

Montare în pat de nisip sub pavaj

Încălzirea suprafeței drumului
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Acest covoraș a fost special dezvoltat pentru încălzirea potecilor și 
pistelor de rulare. Covorașul de încălzire este ușor de derulat, tăiat și 
pliat pentru o instalare simplă și rapidă.

MAGNUM Outdoor Mat este un sistem foarte avansat de covorașe 
de încălzire, 2 unități de senzor care măsoară umiditatea în 
combinație cu temperatura exterioară și un dulap de control 
personalizat.

Cablul de alimentare este conectat în mod unic la fi rul de rezistență. 
Mantaua de armare din aluminiu protejează fi rele de rezistență 
împotriva deteriorării mecanice și protejează cablul împotriva EMC 
(radiația electromagnetică). Acest lucru are avantajul că cablul nu 
interferează cu telefoanele mobile, ușile și porțile de garaj acționate 
electric, instalațiile de securitate etc.

Cablul este echipat cu mantale interioare din PTFE (Tefl on) si o 
manta exterioara din PVC rezistenta la actiunea substantelor 
chimice. 

Sisteme complete
Instalațiile MAGNUM Outdoor sunt special desenate și proiectate la 
comandă. Un dulap de control complet etanș (IP-65) este fabricat 
și echipat proporțional cu numărul de cabluri/covoare și putere. 
Pentru proiecte mai mari, dulapul de control poate fi  extins pentru 
a include regulatoare de putere modulante de până la 50 kW care 
previn sarcinile de vârf și, de asemenea, economisesc energie. 
Sistemul poate fi  implementat atât la 230V cât și la 400V.

MAGNUM Outdoor Mat
Pentru instalare pe asfalt si beton

Montare in asfalt derulat

VDE-REG 8741

Specifi catiii

Pat de nisip + caramizi V

Beton V

Asfalt rece V procesare derulată!

Asfalt < 240oC V procesare derulată!

Jacheta interioara PFTE (Tefl on)

Jacheta exterioara PVC

Lungime fi r de conectare 10 m

Putere 30 Watt/m1

Tensiunea de conectare 230 V/50Hz

Certifi care IEC 800, CE, ISO 9001, IPX7

Garantie 10 ani
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• Putere   300 Watt/m2
• Dimensiuni  2, 5, 8 & 10 m2
• Tensiunea de conectare 230 V/50Hz
• Standarde  IEC 800 and CE
• Certifi care   ISO 9001
• Clasa   IPX7
• Izolarea miezului   PTFE (Tefl on)
• Potrivit pentru asfalt mastic derulat până la 240°C

Metode de instalare (sisteme complete)
Sistemele MAGNUM Outdoor sunt calculate și proiectate la 
comandă.  

Garanție
MAGNUM Outdoor Mat are o garanție de 10 ani la funcția electrică 
a cablului.

Art.nr. Descriere m2 Dimensiuni Putere Volt Amps Ohm
126002 MAGNUM Outdoor Mat 2 m2 0,5 x 4 m 600 Watt 230V 2,6 88,2
126005 MAGNUM Outdoor Mat 5 m2 0,5 x 10 m 1500 Watt 230V 6,5 35,3
126008 MAGNUM Outdoor Mat 8 m2 0,5 x 16 m 2400 Watt 230V 10,4 22
126010 MAGNUM Outdoor Mat 10 m2 0,5 x 20 m 3000 Watt 230V 13 17,6

Conexiune oarbă unică

Detalii tehnice

Montare sub pavaj

Montare in beton

Încălzirea căii de rulare
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Dulapuri de control etanșe complete fabricate și montate în 
funcție de numărul de cabluri/covorașe și putere. Sistemul poate fi  
implementat atât la 230V cât și la 400V.

Cutie de conectare
Dulapurile de control pot fi  asamblate la comandă pentru fi ecare 
proiect. Versiunea standard este echipată (conform NEN1010) cu 
intrările de cabluri impermeabile necesare, circuite magnetice 
(relee), întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de scurgere la 
pământ, benzi terminale pentru conectarea ușoară a cablurilor de 
alimentare și încălzire și unități speciale de senzori rutieri exterior. 
Pentru aceasta, trebuie urmată schema prezentată în cutia de 
comutare.

MAGNUM Outdoor Control
Dulapuri de control

Specifi catii

ETO2-4550 DIN-sina Termostat 0°C / +5°C 230V

2x ETOG-56 Unit senzoriale Umiditate și temperatură

Contacte fără potențial 3 x 16 Amps

Circuite solenoide necesare 
(relee)

230V/400V

Întreruptoare de circuit de 
instalare necesare 16 Amps

Borne de conectare pt mont cabluri alimentare

Lumini indicatoare

Garantie 2 ani

Art.nr. Descriere kW Dim dulap Unit
900004 MAGNUM Outdoor control cabinet 3,6 kW 430 x 310 x 160 mm units/1 incl. ETO2-4550 DIN-rail thermostat and 2x ETOG-56 sensor units
900010 MAGNUM Outdoor control cabinet 10 kW 500 x 400 x 200 mm units/1 incl. ETO2-4550 DIN-rail thermostat and 2x ETOG-56 sensor units
900020 MAGNUM Outdoor control cabinet 20 kW 500 x 400 x 200 mm units/1 incl. ETO2-4550 DIN-rail thermostat and 2x ETOG-56 sensor units
900030 MAGNUM Outdoor control cabinet 30 kW 700 x 520 x 253 mm units/1 incl. ETO2-4550 DIN-rail thermostat and 2x ETOG-56 sensor units
900040 MAGNUM Outdoor control cabinet 40 kW 700 x 520 x 253 mm units/1 incl. ETO2-4550 DIN-rail thermostat and 2x ETOG-56 sensor units
900050 MAGNUM Outdoor control cabinet 50 kW 700 x 520 x 253 mm units/1 incl. ETO2-4550 DIN-rail thermostat and 2x ETOG-56 sensor units



101

Încălzirea suprafeței drumului | Centrală electrică



102

Panglică fără îngheț
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În multe situații, robinetele și țevile exterioare sunt închise iarna 
pentru a preveni înghețul și deteriorarea. MAGNUM oferă o soluție 
mult mai simplă: cu panglica MAGNUM Ideal fără îngheț, conducte-
le de apă înghețate și sparte sunt cu siguranță de domeniul trecutu-
lui! Gama MAGNUM Ideal a fost special concepută pentru a menține 
țevile, robinetele, scurgerile etc. ferite de îngheț.

Problemele de îngheț pot fi  prevenite cu ușurință prin instalarea 
unei panglici fără îngheț, gata de conectare și cu termostat auto-
mat, de-a lungul conductei. Apoi, echipată cu izolație pentru țevi, 
această aplicație nu numai că oferă siguranță, ci și previne costurile 
suplimentare și inutile din cauza daunelor cauzate de apă. Când 
este instalat pe conducte de plastic, trebuie mai întâi să fi e complet 
înfășurat în bandă de aluminiu înainte ca cablul să poată fi  aplicat.

Panglicile MAGNUM Ideal fără îngheț sunt gata de utilizare (cu un 
cablu de conectare lung de 2 metri și ștecher cu împământare) și 
sunt echipate cu control al temperaturii prin bimetal. Panglicile 
MAGNUM Ideal fără îngheț sunt disponibile în lungimi de la 1 la 48 
de metri. Panglica pornește la o temperatură sub +5°C și se oprește 
automat dacă temperatura țevii depășește +13°C.

Panglica de încălzire nu trebuie niciodată plasată direct pe o țeavă 
din PVC, țeava din PVC trebuie mai întâi acoperită cu bandă de 
aluminiu pentru o conducere adecvată a căldurii.

MAGNUM Ideal Frost-Free Ribbon
Panglică ideală fără îngheț

REG.-Nr. 40042300

Specifi catiii

Tip de sistem În aer liber

Dimensiuni 1 m la 48 m

Putere 10 Watt / m

Tensiunea de conectare 230 V/50Hz

Certifi care VDE, CE, Kema, IPX7

Garantie 2 ani
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• Putere   10 Watt / m lungime / 230V
• Cablu de legatura 2 metri cu priza legata la pamant
• Clasa   IPX7

Metode de instalare
MAGNUM Ideal poate fi  atașat cu ușurință de țevi folosind bandă 
de aluminiu sau legături de plastic (copii). Când este instalat pe 
conducte de plastic, trebuie mai întâi învelit complet cu bandă de 
aluminiu înainte ca cablul să poată fi  aplicat. MAGNUM Ideal trebuie 
utilizat întotdeauna în combinație cu izolația de țeavă (polietilenă) 
cu o grosime minimă a peretelui de 10 mm. Asta pentru protectie si 
izolare optima, astfel incat sa fi e garantata o functionare efi cienta 
energetic. 

Continutul pachetului
• Cablu de încălzire gata de comutare cu termostat bimetal 

încorporat.
• Instructiuni de instalare
• Banda PVC

Garantie
Panglică anti-îngheț MAGNUM Ideal are o garanție de 2 ani asupra 
funcției electrice a cablului.

Art.nr. Descriere Lungime Putere Volt
155001 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 1 m 10 Watt 230V
155002 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 2 m 20 Watt 230V
155004 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 4 m 40 Watt 230V
155006 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 6 m 60 Watt 230V
155008 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 8 m 80 Watt 230V
155010 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 10 m 100 Watt 230V
155014 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 14 m 140 Watt 230V
155018 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 18 m 180 Watt 230V
155022 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 22 m 220 Watt 230V
155026 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 26 m 260 Watt 230V
155030 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 30 m 300 Watt 230V
155034 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 34 m 340 Watt 230V
155040 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 40 m 400 Watt 230V
155048 MAGNUM Ideal frost-free ribbon 48 m 480 Watt 230V

Detalii tehnice

Diam max al conductei 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 100 mm

Metoda de aplicare Factorul de protecție al alimentării cu apă:

Linear (de-a lung conductei) -30 oC -30 oC -25 oC -20 oC -15 oC -10 oC -5 oC

10 înfăşurări pe metru.   --    -- -30 oC  -30 oC -25 oC -25 ºC -20 oC

20 de înfăşurări pe metru.   --             --     --     --  -30 oC -30 oC -30 oC

Calculate the cable Lungimea timpilor conductei:

10 înfășurări pe m (x) 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,5 4

20 de înfășurări pe m (x) 2 2,25 2,50 2,75 3,25 4 8

Calculați aici lungimea necesară a cablului:
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MAGNUM Trace Regular - MTR este o bandă de încălzire industrială, 
cu autoreglare, care poate fi  utilizată pentru protecția împotriva 
înghețului sau pentru reglarea temperaturii în tuburi și pe vehicule 
până la 85°C. Potrivit pentru utilizare în zone nepericuloase și 
corozive. Poate fi  tăiat la dimensiune pe site pentru a se potrivi 
exact țevilor, fără a fi  nevoie de un design complicat. Datorită 
proprietăților de autoreglare, siguranța și fi abilitatea sunt sporite. 
MTR-ul nu se supraîncălzește și nu arde, chiar și atunci când se 
suprapune. Debitul de curent se reglează singur în funcție de 
temperatura din tub. MTR este disponibil cu o manta exterioara din 
inox, termoplastic. 

Aplicații
Conducte de apă rece
Drenuri
Sisteme de sprinklere

informatii suplimentare
Cantitatea de pierdere de căldură depinde de diametrul conductei, 
de temperatura ambiantă și de debitul fl uidului. Se recomandă 
o izolație suplimentară. Utilizarea unui regulator de temperatură 
reduce consumul de energie.

Pentru un calcul al pierderilor de căldură și cablul aplicabil, vă 
rugăm să contactați departamentul de calcul al MAGNUM Heating.
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MAGNUM Trace Regular
Panglică încălzire cu autoreglare < 85°C

Specifi catii

Temperatura max. Fara tensiune 85°C
Cu tensiune 65°C

Temperatura min de operare -30°C

Max. resistance 18,2 Ohm/km

Tensiune nominală 230V

Manta exterioara Cupru cositorit

Strat TPE

Rezistent la apă 100%

Dimensiuni 13 x 6,8 mm

Raza min. de curbare 25 mm

Greutate 12 kg/100 m

T-clasifi care 10,15,25 W/m T6

T-clasifi care 33 W/m T5

Culoare Gri

Certifi care
10MTR & 25MTR: CE /RU 
15MTR & 33MTR: CE/RU/FM/
EX, conform DIN EN 62395-1

Garantie 2 ani

REG.-Nr. 40040697
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• Temperatura max.  Fără tensiune 85°C    
                      cu tensiune 65°C

• Temperatura min de operare -30°C
• Rezistenţa max.   18,2 Ohm/km
• Tensiune nominală  230V
• Manta exterioara   Cupru cositorit
• Strat           TPE
• Rezistent la apă   100%
• Dimensiuni   13 x 6,8 mm
• Raza min. de curbare  25 mm
• Greutate    12 kg/100 m
• T-clasifi care 10, 15, 25 W/m T6
• T-clasifi care 33 W/m  T5
• Culoare    Grey
• Certifi care   10MTR & 25MTR: CE /RU   

    15MTR & 33MTR: CE/RU/FM/  
    EX conform cu DIN   
    EN 62395-1

• Garantie   2 ani

Metode de instalare
• Verifi cați dacă toate materialele și instrumentele necesare sunt 

prezente pe șantier.
• Inspectați țeava, jgheabul sau suprafața de încălzit, debavurând orice 

denivelări și marginile ascuțite sau îndepărtând marginile ascuțite cu 
bandă. 

• Îndepărtați orice neuniformitate și marginile ascuțite sau 
îndepărtați marginile ascuțite cu bandă adezivă.

• Curățați și uscați jgheaburile înainte de așezarea cablului de 
încălzire.

• Lăsați țevile și suprafețele vopsite și acoperite să se usuce complet 
înainte de a începe instalarea.

Art.nr. Descriere Lungime Putere / m Volt
151010 MAGNUM Trace Regular 10 m 10 Watt @ 10°C 230V
151015 MAGNUM Trace Regular 15 m 15 Watt @ 10°C 230V
151025 MAGNUM Trace Regular 25 m 25 Watt @ 10°C 230V
151033 MAGNUM Trace Regular 33 m 33 Watt @ 10°C 230V

Detalii tehnice

Cablu din cupru cositorit de 1,2 mm2

Element de încălzire cu autolimitare

Izolație de protecție

Izolatie TPE

Cămasă impământare împletită
 

Manșon de protecție TPE

Lung. max a cablului recomandată la 230 V folosind relee  tip C:

Categorie
Referinţă

Intrerupator
16A 20A

230V 
20A 30A

10MTR +10°C 205 m - -

-15°C 140 m 186 m 195 m

-25°C 123 m 165 m 195 m

15MTR +10°C 145 m 162 m -

-15°C 93 m 125 m 160 m

-25°C 82 m 111 m 160 m

25MTR +10°C 88 m 117 m 126 m

-15°C 60 m 75 m 117 m

-25°C 50 m 70 m 105 m

33MTR +10°C 70 m 90 m 108 m

-15°C 50 m 65 m 95 m

-25°C 45 m 58 m 85 m

ATENȚIE: 
Cablurile de încălzire în combinație cu conductele de apă potabilă 
trebuie să fi e controlate termostatic în orice moment.
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MAGNUM Trace Micro - MTM este o bandă de încălzire industrială, 
cu autoreglare, care poate fi  utilizată pentru protecția împotriva 
înghețului sau pentru reglarea temperaturii în tuburi și pe vehicule. 
Este deosebit de potrivit pentru utilizarea pe țevi și instrumente 
cu diametre mici. De asemenea, poate fi  decupat la dimensiune 
pe site, astfel încât să se potrivească exact pe țevi, fără a fi  nevoie 
să țină cont de designul complicat. Datorită proprietăților de 
autoreglare, siguranța și fi abilitatea sunt sporite. MTM-ul nu se 
supraîncălzi și nu arde, chiar și atunci când se suprapune. Curentul 
se reglează singur în funcție de temperatura din tub. MTM este 
disponibil cu manta exterioară inoxidabilă, termoplastică și, 
dacă este necesară o rezistență mai mare la coroziune, cu manta 
exterioară fl uoropolimer (MTM-Fluoropolymer).

Aplicații
Conducte de apă rece
Drenuri
Sisteme de sprinklere

Informatii suplimentare
Cantitatea de pierdere de căldură depinde de diametrul conductei, 
de temperatura ambiantă și de debitul fl uidului. Se recomandă 
o izolație suplimentară. Utilizarea unui regulator de temperatură 
reduce consumul de energie.  

Pentru un calcul al pierderilor de căldură și cablul aplicabil, vă 
rugăm să contactați departamentul de calcul al MAGNUM Heating.
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MAGNUM Trace Micro
Panglică încălzire cu autoreglare < 65°C

REG.-Nr. 40040697

Specifi catiii

Temperatura max 65°C

Temp. min de operare -30°C

Rezistenţa max 18 Ohm/km

Tensiune nominală 230V

Manta exterioara Cupru cositorit

Strat Termoplastic sau
fl uoropolimer

Rezistent la apă 100%

Dimensiuni 8 x 5 mm

Raza min. de curbare 25 mm

Greutate 7 kg/100 m

Culoare
MTM 11 și 17 wați (roșu) 
MTM 11 și 17 wați
Fluoropolimer (albastru)

Certifi care CE /RU, conform DIN EN 
62395-1

Garantie 2 ani
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• Temperatura max.   65°C
• Temperatura min de operare -30°C
• Rezistenţa max.   18 Ohm/km
• Tensiune nominală  230V
• Manta exterioara   Cupru cositorit
• Strat       Termoplastic sau fl uoropolimer
• Rezistent la apă   100%
• Dimensiuni   8 x 5 mm
• Raza min. de curbare  25 mm
• Greutate   7 kg/100 m
• Culoare    MTM 11 & 17 Watt (Rsu)   

    MTM 11 & 17 Watt    
    Fluoropolymer (Albastru)

• Certifi care   CE /RU, conform cu   
    DIN EN 62395-1

• Garantie   2 ani 

Metode de instalare
• Verifi cați dacă toate materialele și instrumentele necesare sunt 

prezente pe șantier.
• Inspectați țeava, jgheabul sau suprafața de încălzit, debavurând 

orice denivelări și marginile ascuțite sau îndepărtând marginile 
ascuțite cu bandă. 

• Îndepărtați orice neuniformitate și marginile ascuțite sau 
îndepărtați marginile ascuțite cu bandă.

• Curățați și uscați jgheaburile înainte de așezarea cablului de 
încălzire.

• Lăsați țevile și suprafețele vopsite și acoperite să se usuce complet 
înainte de a începe instalarea.

Art.nr. Descriere Lungime Putere / m Volt
150211 MAGNUM Trace Micro 11 Per metru 11 Watt @ 10°C 230V
150411 MAGNUM Trace Micro 11 Rola 25 metri 11 Watt @ 10°C 230V
150511 MAGNUM Trace Micro 11 Rola 50 metri 11 Watt @ 10°C 230V
150611 MAGNUM Trace Micro 11 Rola100 metri 11 Watt @ 10°C 230V
150217 MAGNUM Trace Micro 17 Per metru 17 Watt @ 10°C 230V
150417 MAGNUM Trace Micro 17 Rola 25 metri 17 Watt @ 10°C 230V
150517 MAGNUM Trace Micro 17 Rola 50 metri 17 Watt @ 10°C 230V
150617 MAGNUM Trace Micro 17 Roa 100 metri 17 Watt @ 10°C 230V

Art.nr. Descriere Lungime Putere / m Volt
150311 MAGNUM Trace Micro Fluoropolymer Per metru 11 Watt @ 10°C 230V
150317 MAGNUM Trace Micro Fluoropolymer Per metru 17 Watt @ 10°C 230V

Detalii tehnice

1,2 mm2 Cablu din cupru cositorit

Element de încălzire cu autolimitare

Izolație de protecție

Izolatie TPE

Manson impletit de impamantare

manșon de protecție 
TPE sau fl uoropolymer 

Max. lungimea cablului recomandată la 230 V folosind relee de 
tip C: 

� uoropolimer

Categorie
Referentie

Switch 
Temp. 6A

230V 
10A 16A

11MTM 5°C 70 m 100 m 110 m

0°C 65 m 95 m 105 m

-20°C 44 m 77 m 90 m

-30°C 38 m 67 m 80 m

17MTM 5°C 39 m 60 m 70 m

0°C 37 m 58 m 65 m

-20°C 25 m 44 m 50 m

-30°C 23 m 41 m 47 m

ATENŢIE: 
Cablurile de încălzire în combinație cu conductele de apă potabilă 
trebuie să fi e controlate termostatic în orice moment.
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MAGNUM Trace Micro Plug & Go este o panglică industrială de 
încălzire cu autoreglare, care poate fi  folosită pentru protecția 
împotriva înghețului sau pentru menținerea temperaturii țevilor 
până la 65°C. Pentru utilizare în zone nepericuloase, periculoase și 
corozive. Proprietatea de autoreglare a cablurilor MAGNUM Tracing 
previne supraîncălzirea sau arderea chiar și atunci când cablurile 
de încălzire sunt suprapuse. Puterea se reglează singură ca răspuns 
la temperatura mediului ambiant. Miezul polimer conductiv 
eliberează automat căldura necesară în orice punct de-a lungul 
conductei fără utilizarea unui termostat.

Aplicații
Conducte de apă rece
Drenuri
Sisteme de sprinklere

informatii suplimentare
Cantitatea de pierdere de căldură depinde de diametrul conductei, 
de temperatura ambiantă și de debitul fl uidului. Se recomandă 
o izolație suplimentară. Utilizarea unui regulator de temperatură 
reduce consumul de energie.

Pentru un calcul al pierderilor de căldură și cablul aplicabil, vă 
rugăm să contactați departamentul de calcul al MAGNUM Heating.

MAGNUM Trace Micro Plug & Go
Panglică încălzire cu autoreglare < 65°C

REG.-Nr. 40040697

Specifi catii

Temperatura max 65°C

Temperatura min de operare -30°C

Rezistenta max. 18 Ohm/km

Tensiune nominală 230V

Manta exterioara Tinned copper

Strat Thermoplastic sau              
Fluoropolymer

Rezistent la apă 100%

Dimensiuni 8 x 5 mm

Raza min. de curbare 25 mm

Greutate 7 kg/100 m

Culoare
MTM 11 & 17 Watt (Rosu) 
MTM 11 & 17 Watt 
Fluoropolymer (Albastru)

Certifi care CE /RU, conform cu DIN EN 
62395-1

Garantie 2 ani
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• Gata pt conectarea elementelor de încălzire, inclusiv conectorii
• Putere                                                          11 Watt pe metru la 10°C 230V
• IP67 conexiune
• Temperatura max.  65°C
• Temperatura min de operare -30°C
• Rezistenţa max.   18 Ohm/km
• Tensiune nominală  230V
• Manta exterioara   Cupru cositorit
• Strat    Thermoplastic or    

    Fluoropolymer
• Rezistenta la apă   100%
• Dimensiuni   8 x 5 mm
• Raza min de curbare  25 mm
• Greutate   7 kg/100 m
• Culoare    MTM 11 & 17 Watt (Rsu)   

    MTM 11 & 17 Watt    
    Fluoropolymer (Albastru)

• Certifi care   CE /RU, conform cu   
    DIN EN 62395-1

• Garantie   2 ani

Cablu de legatura
• Cablu de conectare cu împământare
• Inclusiv conector și capac
• Disponibil cu sau fara termostat
• Termostatul pornește la < 5°C

Metode de instalare
• Verifi cați dacă toate materialele și instrumentele necesare sunt 

prezente pe șantier.
• Inspectați țeava, jgheabul sau suprafața de încălzit, 

debavurând orice denivelări și marginile ascuțite sau 
îndepărtând marginile ascuțite cu bandă.

• Îndepărtați orice neuniformitate și marginile ascuțite sau 
îndepărtați marginile ascuțite cu bandă adezivă.

• Curățați și uscați jgheaburile înainte de așezarea cablului de 
încălzire.

• Lăsați țevile și suprafețele vopsite și acoperite să se usuce 
complet înainte de a începe instalarea.

Art.nr. Descriere Lungime Putere Volt
159711 MAGNUM Trace Micro Plug & Go 1 1 m 11 Watt @ 10°C 230V
159703 MAGNUM Trace Micro Plug & Go 3 3 m 33 Watt @ 10°C 230V
159705 MAGNUM Trace Micro Plug & Go 5 5 m 55 Watt @ 10°C 230V
159709 MAGNUM Trace Micro Plug & Go 9 9 m 99 Watt @ 10°C 230V
159715 MAGNUM Trace Micro Plug & Go 15 15 m 165 Watt @ 10°C 230V
159722 MAGNUM Trace Micro Plug & Go 22 22 m 242 Watt @ 10°C 230V

Art.nr. Options
159701 Cablu de conectare 2 metri fara termostat incl. conector și capac de capăt
159702 Cablu de conectare 2 metri cu termostat incl. conector și capac de capăt. Temperatura de comutare: < 5°C

Detalii tehnice

Cablu din cupru cositorit de 1,2 mm2

element de încălzire cu autolimitare

izolatie de protectie

Izolatie TPE

Manta împletită de impământare

Manșon de protecție TPE

Lung. max cablului recomandată la 230 V folosind relee de tip C:

Categorie
Referentie

Switch 
Temp. 6A

230V 
10A 16A

11MTM 5°C 70 m 100 m 110 m

0°C 65 m 95 m 105 m

-20°C 44 m 77 m 90 m

-30°C 38 m 67 m 80 m
ATENŢIE:
Cablurile de încălzire în combinație cu conductele de apă potabilă 
trebuie să fi e controlate termostatic în orice moment.
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MAGNUM Trace Water (MTW) este o bandă de încălzire cu 
autoreglare care poate fi  utilizată pentru protecția împotriva 
înghețului în conductele de apă interioare și exterioare. Poate fi  
tăiat la dimensiunea la fața locului pentru a se potrivi exact cu 
conductele, fără a fi  nevoie de un design complex. Proprietățile de 
autoreglare sporesc siguranța și fi abilitatea prin ajustarea puterii de 
căldură la temperatura din conducte.

MAGNUM Trace Water este echipat cu o carcasă exterioară din 
poliolefi nă care îndeplinește toate cerințele și, prin urmare, poate fi  
utilizată în siguranță în combinație cu apa potabilă.

Informatii suplimentare
Cantitatea de pierdere de căldură depinde de diametrul conductei, 
de temperatura ambiantă și de debitul fl uidului. Se recomandă 
o izolație suplimentară. Utilizarea unui regulator de temperatură 
reduce consumul de energie.

Pentru un calcul al pierderilor de căldură și cablul aplicabil, vă 
rugăm să contactați departamentul de calcul al MAGNUM Heating.

MAGNUM Trace Water
Panglică încălzire cu autoreglare pt conducte de apă < 65°C

Trace Water Set

REG.-Nr. 40040697

Specifi catii

Temperatura max Fara tensiune 65°C

Temperatura min de operare -40°C

Rezistenţa max. 18 Ohm/km

Lungimea  max. a cablului 100 m cu întrerupător de 
circuit 16A

Tensiune nominală 230V

Manson exterior Tinned copper

Strat Polyolefi n

Rezistent la apă 100%

Dimensiuni 8 x 5,9 mm

Raza min de curbare 25 mm

Greutate 7,3 kg/100 m

Culoare Violet

Certifi care CE conform cu  DIN EN 
62395-1

Garantie 2 ani
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Art.nr. Descriere Lungime Putere / m Volt
159000 MAGNUM Trace Water Per metre 10 Watt @ 10°C 230V

Art.nr. Descriere Lungime Putere / m Volt
159002 MAGNUM Trace Water Set 2 m 20 Watt @ 10°C 230V
159003 MAGNUM Trace Water Set 3 m 30 Watt @ 10°C 230V
159004 MAGNUM Trace Water Set 4 m 40 Watt @ 10°C 230V
159005 MAGNUM Trace Water Set 5 m 50 Watt @ 10°C 230V
159006 MAGNUM Trace Water Set 6 m 60 Watt @ 10°C 230V
159008 MAGNUM Trace Water Set 8 m 80 Watt @ 10°C 230V
159010 MAGNUM Trace Water Set 10 m 100 Watt @ 10°C 230V
159013 MAGNUM Trace Water Set 13 m 130 Watt @ 10°C 230V
159020 MAGNUM Trace Water Set 20 m 200 Watt @ 10°C 230V
159025 MAGNUM Trace Water Set 25 m 250 Watt @ 10°C 230V

Detalii tehnice

Cablu din cupru cositorit de 1,2 mm2

element de încălzire cu autolimitare

izolatie de protectie

Izolatie TPE

Manta împletită de impământare

Polyolefi n 
manșon de protecție

Cablu de conectare  Set de conexiune                   MTW cablu 3/4-inch ghidaj cablu           Teava de apa

Instalarea completă a unui kit MTW:

• Temperatura max. Fara tensiune 65°C
• Temperatura min de operare - 40°C
• Rezistenţa max. 18 Ohm/km
• Lungimea max. a cablului 100 m cu întreruptor 16A
• Tensiune nominală 230V
• Manta exterioara Cupru cositorit
• Strat Polyolefi n
• Rezistent la apă 100%
• Dimensiuni 8 x 5,9 mm
• Raza min de curbare 25 mm
• Greutate 7,3 kg/100 m
• Culoare Violet
• Certifi caare CE conform cu DIN EN 62395-1
• Garantie 2 ani 

Metode de instalare
• Verifi cați dacă toate materialele și instrumentele necesare sunt 
prezente pe șantier.
• Inspectați țeava, jgheabul sau suprafața de încălzit, debavurând 
orice denivelări și marginile ascuțite sau îndepărtând marginile 
ascuțite cu bandă.
• Curățați și uscați jgheaburile înainte de așezarea cablului de 

încălzire.
• Lăsați țevile și suprafețele vopsite și acoperite să se usuce complet 

înainte de a începe instalarea.

Setați conținutul
• Elemente de încălzire gata de utilizare, inclusiv:
• Cablu autoreglabil MTW cu etanșare la capăt
• Conexiune conductor/conduct de cablu de cupru de 3/4 inch
• Set de conexiune pentru alimentare

ATENŢIE:
Cablurile de încălzire în combinație cu conductele de apă potabilă 
trebuie să fi e controlate termostatic în orice moment.
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MAGNUM Trace Hot Water (MTHW) este o bandă de încălzire cu 
autoreglare concepută pentru a compensa pierderile de căldură din 
sistemele de distribuție a apei calde.

Daca robinetul fi erbinte nu este folosit continuu, apa din 
conductele de distributie se raceste si de obicei se pierde inainte ca 
apa calda de la sursa sa ajunga la robinet.

Acest MTHW nu se supraîncălzi și nu arde, chiar și atunci când se 
suprapune. Curentul se reglează singur în funcție de temperatura 
din tub. Proprietățile de autoreglare sporesc siguranța și fi abilitatea. 
Prin aplicarea lui pe conducte (sub termoizolatie) se elimina 
pierderile de caldura si apa ramane la temperatura dorita.

Instalarea MTHW este rapidă și ușoară, iar cablul poate fi  tăiat 
la lungimea exactă a tuburilor. Nu sunt necesare abilități sau 
instrumente speciale. Sursele pentru terminare, îmbinare și 
conectare la alimentare sunt disponibile separat.

Informatii suplimentare
Cantitatea de pierdere de căldură depinde de diametrul conductei, 
de temperatura ambiantă și de debitul fl uidului. Se recomandă 
o izolație suplimentară. Utilizarea unui regulator de temperatură 
reduce consumul de energie.

Pentru un calcul al pierderilor de căldură și cablul aplicabil, vă 
rugăm să contactați departamentul de calcul al MAGNUM Heating.

REG.-Nr. 40040697

Specifi catii

Temperatura max. Fara tensiune 85°C
Cu tensiune 65°C

Temperatura min de operare -30°C

Rezistenţa max. 18,2 Ohm/km

Tensiune nominală 230V (120V on request)

Manta exterioara Cupru cositorit

Strat TPE

Rezistenta la apă 100%

Dimensiuni 13 x 6,8 mm

Raza min de curbare 25 mm

Greutate 12 kg/100 m

Culoare Brown

Certifi care CE conform cu DIN EN 
62395-1

Garantie 2 ani

MAGNUM Trace Hot Water
Panglică încălzire cu autoreglare pt conducte de apă < 85°C
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• Temperatura max.  Fara tensiune 85°C   
                      cu tensiune 65°C

• Temperatura min de operare -30°C
• Rezistenţa max.   18,2 Ohm/km
• Tensiune nominală  230V (120V la cerere)
• Manta exterioara   Cupru cositorit
• Strat           TPE
• Rezistenta la apă   100%
• Dimensiuni   13 x 6,8 mm
• Raza min de curbare  25 mm
• Greutate   12 kg/100 m
• Culoare    Maro
• Certifi care   CE conform cu    

    DIN EN 62395-1
• Garantie   2 ani

Metode de instalare
• Verifi cați dacă toate materialele și instrumentele necesare sunt 

prezente pe șantier.
• Inspectați țeava, jgheabul sau suprafața de încălzit, 

debavurând orice denivelări și marginile ascuțite sau 
îndepărtând marginile ascuțite cu bandă.

• Îndepărtați orice neuniformitate și marginile ascuțite sau 
îndepărtați marginile ascuțite cu bandă adezivă.

• Curățați și uscați jgheaburile înainte de așezarea cablului de 
încălzire.

• Lăsați țevile și suprafețele vopsite și acoperite să se usuce 
complet înainte de a începe instalarea.

ATENŢIE:
Cablurile de încălzire în combinație cu conductele de apă potabilă 
trebuie să fi e controlate termostatic în orice moment.

Art.nr. Descriere Putere /  m Volt
159555 MAGNUM Trace Hot Water - per metre 9 Watt @ 55°C 230V
159565 MAGNUM Trace Hot Water - per metre 12 Watt @ 65°C 230V

Detalii tehnice

Cablu din cupru cositorit de 1,2 mm2

element de încălzire cu autolimitare

Izolatie de protectie

Izolatie TPE

Manta împletită de impământare

TPE manșon de protecție

Lungimea maximă (m) în funcție de dimensiunea întreruptorului:

Categorie
Referinţă

Switch 
Temp. 6A

230V 
10A 16A 20A

MTHW-9 18°C 56 m 92 m 128 m -

0°C 38 m 64 m 102 m 128 m

MTHW-12 18°C 34 m 56 m 90 m 94 m

0°C 24 m 40 m 64 m 80 m

Pentru utilizare cu întrerupătoare de tip C conform BS EN60898:1991.

Aceste cifre se bazează pe izolația termică cu o valoare K de 0,038W/
mK la o temperatură medie de 36°C.

Grosimea recomandată a izolației (mm):

Categorie
Referinţă

Conservare 
Temp..

Tub 
15 mm

Tub 
22 mm

Tub 
28 mm

Tub 
35 mm

Tub 
42 mm

Tub
54 mm

MTHW-9 60°C 25 30 40 50 60 75

55°C 20 25 30 40 50 60

50°C 15 20 25 30 40 50

MTHW-12 45-70°C 30 40 50 60 75 75
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MAGNUM Trace Gutter Heat (MTGH-Kit) este o bandă de încălzire 
cu autoreglare special concepută pentru a preveni formarea zăpezii 
și a gheții pe acoperișuri, în jgheaburi și burlane. Chiar și în zăpadă 
și apă înghețată, cablul funcționează la putere maximă. Pe măsură 
ce zăpada se topește și apa curge, kitul MTGH se reglează singur la 
jumătate de putere pe măsură ce se usucă; cu cât se încălzește mai 
mult, cu atât își reduce mai mult puterea. Acest cablu poate fi  tăiat 
la lungime în timpul instalării. MTGH-Kit este un cablu autoreglabil, 
care previne supraîncălzirea. Poate fi  instalat chiar și direct în 
jgheaburi din plastic, iar cu mantaua exterioară neagră, rezistentă la 
rugină și UV, este rezistentă și fi abilă.

Setul MTGH este rapid și ușor de instalat și nu necesită abilități 
sau instrumente speciale. Componentele sunt disponibile pentru 
terminare, divizare și conectare. 

Informatii suplimentare
Se recomandă utilizarea unui regulator suplimentar de 
temperatură. Un controler care măsoară temperatura ambiantă și 
prezența zăpezii sau a umezelii este cel mai efi cient. Acest cablu nu 
trebuie așezat pe o suprafață de bitum.

Pentru un calcul al pierderilor de căldură și cablul aplicabil, vă 
rugăm să contactați departamentul de calcul al MAGNUM Heating.

A - În zăpadă și apă cu gheață, cablul va funcționa la putere maximă.
B - Când zăpada se topește, puterea va scădea automat.
C - Puterea va scădea în continuare până când toată zăpada și gheața 
vor dispărea.

REG.-Nr. 40040697

Specifi catii

Max. temperature Without voltage 85°C
With voltage 65°C

Min. operating temperature - 45°C

Max. resistance 18,2 Ohm/km

Power output Air at 10°C 20W
Ice at 30W

Nominal voltage 230V

Outer jacket Tinned copper

Coating Aluminium foil with UV
resistant TPE-O sleeve

Water resistant 100%

Dimensions 10,5 x 5,9 mm

Min. bending radius 25 mm

Weight 7,4 kg/100 m

Color Black/UV-stable

Certifi cation VDE

Warranty 2 year

MAGNUM Trace Gutter Heat
Panglică  încălzire cu autoreglare pt jgheaburi < 85°C
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• Temperatura max.  Fara tensiune 85°C   
                      cu tensiune 65°C

• Temperatura min de operare - 45°C
• Rezistenţa max   18,2 Ohm/km
• Putere de ieșire   Aer la 10°C 20W
    Ice at 30W
• Tensiune nominală  230V 
• Manta exterioara   Cupru cositorit
• Strat      Folie aluminiu cu manșon
                                                                            TPE-O rezistent la UV
• Rezistenta la apă   100%
• Dimensiuni   10,5 x 5,9 mm
• Raza min de curbare  25 mm
• Greutate   7,4 kg/100 m
• Culoare    Black/UV-stable
• Certifi care   VDE
• Garantie   2 ani

Elemente de încălzire gata de utilizare cu termostat încorporat. 
Ușor de utilizat și poate fi  instalat imediat. Cu termostat încorporat 
care pornește la temperaturi sub 5°C și se oprește la temperaturi 
sub -10°C și la 13°C.

Metode de instalare
• Verifi cați dacă toate materialele și instrumentele necesare sunt 

prezente pe șantier.
• Inspectați țeava, jgheabul sau suprafața de încălzit, 

debavurând orice denivelări și marginile ascuțite sau 
îndepărtând marginile ascuțite cu bandă.

• Îndepărtați orice neuniformitate și marginile ascuțite sau 
îndepărtați marginile ascuțite cu bandă adezivă.

• Curățați și uscați jgheaburile înainte de așezarea cablului de 
încălzire.

• Lăsați țevile și suprafețele vopsite și acoperite să se usuce 
complet înainte de a începe instalarea.

Conținutul setului
• Incl. cablu de conectare 3 metri lungime
• 2x termostat bimetal
• Cleme de montare (1 / m lungime)
• Fâșii metalice pentru suport în conducta de scurgere

Art.nr. Descriere Lungime Putere Volt
159605 MAGNUM Trace Gutter Heat Set 5 m 100 Watt 230V
159610 MAGNUM Trace Gutter Heat Set 10 m 200 Watt 230V
159615 MAGNUM Trace Gutter Heat Set 15 m 300 Watt 230V
159625 MAGNUM Trace Gutter Heat Set 25 m 500 Watt 230V

Detalii tehnice

Cablu din cupru cositorit de 1,2 mm2

element de încălzire cu autolimitare

Izolatie de protectie

Izolatie TPE

Împământare din aluminiu
manșon cu sârmă

Manșon de protecție TPE

Art.nr. Descriere Putere / m Volt
151020 MAGNUM Trace Gutter Heat 20 Watt @ 10°C 230V
160107 MAGNUM Support bracket for rain pipe 3 pieces

Lungimea max (m)  funcție de dimensiunea întreruperii circuitului:

Categorie
Referinţă

Switch 
Temp. 6A

230V 
16A 20A

MTGH-20 10°C 44 m 72 m 80 m

0°C 36 m 58 m 80 m



116

Urmărire | Conectori

MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

MT - Unitate de distribuție MTR, MTGH & MTHW
MT - Unitate de distribuție MTM & MTW
Unitate de distribuție (T) pentru conectarea sau despicarea cablurilor 
de urmărire. Livrat cu 2 kituri de izolație MT-Crimp 160103 MT-Crimp.

MAGNUM Control exterior
Materiale de conectare pt MAGNUM Tracing

Specifi catii

Tip de sistem MT - Unitate de distribuție

Dimensiuni 36 x 155 x 120 mm

Clasa IP65

Temperatura de functionare -40°C pana la 125°C

Art.nr. Descriere
159712 MAGNUM MT - Unitate de distribuție (T) pentru MTR, MTGH și MTHW
159713 MAGNUM MT - Unitate de distribuție (T) pentru MTM și MTW

Conectare T - Conector

T - Joncţiune

2

1

3

      24 Nm 2.5

      29 Nm 4.0

      29 Nm 2.5

1

1

2
3

4

3+3 POLES

7

6

8

8

No unsheathing

Piercing clip terminals 5.1

30÷50 mm

ADAPTER HOLE
Ø 9.0 mm

≤ Ø 7.0 mm

1 2 3

4 5

159712 MT-Verteilereinheit für MTR, MTGH und MTHW
159713 MT-Verteilereinheit für MTM & MTW

Verteilereinheit (T) zum Anschließen oder Teilen von Beglei-
theizungskabeln. Lieferung einschließlich 2 x 160103 
MT-Crimpisolierung Endlaschenkits.

Technische Details
Maße (mm)   36 x 155 x 120 mm
Klasse   IP65
Betriebstemperatur -40 °C bis +125  °C

Knip de verwarmingskabel op de gewenste lengte.

Cut the heating cable to the desired length.

Heizleitung gerade abschneiden.

Verwijder 20mm van de buitenste  isolatie. 

Remove 20mm of the outer insulation.

20mm der äuβern Isolierung entfernen.

Verwijder het aardevechtwerk (20mm). 

Remove the earthing braid (20mm).

Freigelegten Teil des Gefl echts abtrennen (20mm).

Breng de waterdichte tape aan over het uiteinde 
van de kabel (30mm). 

Apply the waterproof tape at about 30mm from 
the end of the cable.

Teilweise über das vorbereitete Heizbandende und 
äuβern Isolierung  das wasserabweisende Band 
verkleben (30mm).

Schuif de eindkap erover en verwarm deze 
met een hittepistool tot de eindkap volledig 
gekrompen is. 

Slide the end cap over and heat it with a heat gun 
until the end cap completely shrunk.

Endabschlusskappe nun über das Heizbandende 
schieben und vom Ende hher beginnend 
erwärmen bis die Endkappe gleichmäβig anliegt 
und ein wenig Schmelzkleber am Übergang zum 
Heizband austritt.

160103 MAGNUM Trace Krimpisolatie eindlas kit 
Voor het afsluiten van een kabeleind. 
Gebruik: 1 Krimpkous per kabeleind.

160103 MAGNUM Trace Shrinkage insulation end seal kit 
For sealing a cable end. 
Use: 1 Shrink tube per cable end.

160103 MAGNUM Trace Crimpsiolierung Endlaschen Kit 
Zum Abschließen von Kabelenden. 
Anwendung: 1 Crimpkabelschuh pro Kabelende.

Knip de verwarmingskabel op de gewenste lengte.Knip de verwarmingskabel op de gewenste lengte.

20 mm.

Benodigd gereedschap:
Necessary tools:
Benötigte Werkzeuge:MT - Unitate de distribuție MTR, MTGH & MTHW

MT - Unitate de distribuție MTM & MTW
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MT - Unitate de conectare MTR, MTGH & MTHW
MT - Unitate de conectare MTM & MTW
Conector (drept) pentru conectarea sau interconectarea cablurilor 
de urmărire. Livrat cu 1 x 160103 MT kit de îmbinare la capăt izolație 
termocontractabilă.

MAGNUM Outdoor Control
Materiale conectare pt MAGNUM Tracing

Specifi catii

Tip de sistem MT - Unitate de conectare

Dimensiuni 159710: 32 mm x 130 mm
159711: 26,5 mm x 120 mm

Clasa IP68 / 5 Bar

T marcare T85°C

Temperatura de functionare -40°C pana la 125°C

MT - Unitate de conectare MTR, MTGH & MTHW
MT - Unitate de conectare MTM & MTWCablu de legatura

Extindere cablu

Art.nr. Description
159710 MAGNUM MT - Unitate de conectare pentru MTR, MTGH și MTHW
159711 MAGNUM MT - Unitate de conectare pentru MTM și MTW

IP68 5bar

159710 MT-Verbindungseinheit für MTR, MTGH und MTHW
159711 MT-Verbindungseinheit für MTM & MTW

Verbindungsstück (gerade) zum Anschluss von Begleitheizungskabeln. Im 
Lieferumfang inbegri�en: 1 x 160103 MT-Crimpisolierung Endlaschenkit.

Technische details
Maße (mm)  159710: 32mm x 130mm / 159711: 26,5mm x 120mm 
Klasse  IP68 / 5 Bar
T-Markierung T 85  °C
Betriebstemperatur -40°C bis +125°C

3 POLES

Ø 7.0 ÷ 9.0 mm

Ø 9.0 ÷ 13.5 mm

3 POLES1 2

TH020 3 POLES

3

4 5

4.1 5.1

5.2

4.2

6

3 POLES      24 Nm 2.5

7

3 POLES      24 Nm 2.5

No unsheathing

Piercing clip terminals

3.1

30 mm

Knip de verwarmingskabel op de gewenste lengte.

Cut the heating cable to the desired length.

Heizleitung gerade abschneiden.

Verwijder 20mm van de buitenste  isolatie. 

Remove 20mm of the outer insulation.

20mm der äuβern Isolierung entfernen.

Verwijder het aardevechtwerk (20mm). 

Remove the earthing braid (20mm).

Freigelegten Teil des Gefl echts abtrennen (20mm).

Breng de waterdichte tape aan over het uiteinde 
van de kabel (30mm). 

Apply the waterproof tape at about 30mm from 
the end of the cable.

Teilweise über das vorbereitete Heizbandende und 
äuβern Isolierung  das wasserabweisende Band 
verkleben (30mm).

Schuif de eindkap erover en verwarm deze 
met een hittepistool tot de eindkap volledig 
gekrompen is. 

Slide the end cap over and heat it with a heat gun 
until the end cap completely shrunk.

Endabschlusskappe nun über das Heizbandende 
schieben und vom Ende hher beginnend 
erwärmen bis die Endkappe gleichmäβig anliegt 
und ein wenig Schmelzkleber am Übergang zum 
Heizband austritt.

160103 MAGNUM Trace Krimpisolatie eindlas kit 
Voor het afsluiten van een kabeleind. 
Gebruik: 1 Krimpkous per kabeleind.

160103 MAGNUM Trace Shrinkage insulation end seal kit 
For sealing a cable end. 
Use: 1 Shrink tube per cable end.

160103 MAGNUM Trace Crimpsiolierung Endlaschen Kit 
Zum Abschließen von Kabelenden. 
Anwendung: 1 Crimpkabelschuh pro Kabelende.

Knip de verwarmingskabel op de gewenste lengte.Knip de verwarmingskabel op de gewenste lengte.

20 mm.

Benodigd gereedschap:
Necessary tools:
Benötigte Werkzeuge:
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MT - Cutie de conectare IP55 
Cutie de conectare IP55, inclusiv cleme de conectare pe șină DIN. 
Pentru conectarea sau despicarea mai multor cabluri de trasare.

Detalii tehnice
Clasa                                    IP55
Dimensiuni                       125 x 125 x 75 mm

MAGNUM Control exterior
Atașamente pentru MAGNUM Tracing

MT - Ghidaj/conexiune cablu din cupru ¾” pentru MTW
Ghidaj cablu din cupru pentru o etanșare etanșă a conductei de 
apă. Pentru alimentarea unui MAGNUM Trace Water într-o conductă 
de apă cu un diametru minim de 22 mm.

MT - Presetupă (20 mm) pentru MTM, MTW și MTGH
Pentru alimentarea unui cablu de urmărire MTM, MTW și MTGH 
într-o cutie de conectare MT. O presetupă per cablu.

MT - Presetupă (25 mm) pentru MTHW și MTR
Pentru alimentarea unui cablu de urmărire MTHW sau MTR într-o 
cutie de conectare MT. O presetupă per cablu.

MT - Autocolant de avertizare | Set de 5 piese
A se aplica ca avertisment în locurile în care este instalată trasarea.

MT - Suport pentru jgheab | Set 3 piese
Aceste suporturi susțin cablul și îl mențin în poziție în jgheab sau 
scurgere. În jgheaburi unde sunt necesare 2 cabluri, aceste console 
asigură că cablurile rămân la distanța corectă.

Bandă de aluminiu 50 mm x 10 metri  
În special pentru împachetarea conductelor din plastic unde este 
necesar un cablu de urmărire. Această bandă asigură o disipare 
crescută a căldurii în țevile din plastic.

Detalii tehnice
Latime banda            50 mm
Lungime bandă        10 metri 

Art.nr. Descriere
160105 MAGNUM MT - Cutie de conectare IP 55
160109 MAGNUM MT - Cable gland pt MTM, MTW and MTGH 20 mm
160110 MAGNUM MT - Cable gland pt MTHW and MTR 25 mm
159001 MAGNUM MT - Ghidaj/conexiune cablu de cupru de ¾” pentru MTW
720200 MAGNUM MT - Bandă de aluminiu 50 mm x 10 metres
160107 MAGNUM MT - Suport suport pentru jgheab Set din 3 piese
160113 MAGNUM MT - Autocolant de avertizare Set din 5 piese
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ETI este o serie de termostate compacte ON/OFF pentru aplicații 
industriale, în primul rând control ON/OFF al unui singur element 
electric de încălzire în pardoseală, tavan și sisteme de încălzire 
radiantă.

Termostatele ETI sunt ideale și pentru protecția împotriva 
înghețului țevilor și pentru controlul ON/OFF al pompelor și 
compresoarelor. În plus, releul de comutare integrat permite ca ETI 
să fi e utilizat ca termostat de răcire.

În ciuda designului lor compact, termostatele ETI sunt capabile să 
gestioneze sarcini electrice de până la 10A sau 2200W, permițând 
controlarea mai multor sarcini fără a fi  necesară instalarea de 
panouri electrice mari. Deoarece termostatele sunt, de asemenea, 
extrem de robuste, este necesară întreținere mică sau deloc.

Functii:

Diferenţial de temperatură reglabil
Diferența de temperatură în jurul valorii de referință poate fi  
ajustată pentru a asigura o frecvență de comutare ON/OFF 
adecvată în raport cu efectele de încălzire/răcire și reacția 
senzorului la schimbările de temperatură. Când temperatura este 
mai mică decât valoarea de referință minus jumătate din diferența 
de temperatură, termostatul înregistrează o nevoie de încălzire 
și releul fără potențial se întrerupe. Când temperatura este mai 
mare decât valoarea de referință plus jumătate din diferența de 
temperatură, releul se oprește, oprind Incalzi.

Indicator vizual de stare
Termostatele ETI au un LED roșu încorporat care se aprinde când 
releul este activat. Acest lucru economisește timp la găsirea 
defecțiunilor atunci când încălzirea este absentă.

Design compact
Termostatele ETI sunt proiectate pentru montare pe șină DIN și au 
doar 36 mm lățime. Prin urmare, ar trebui să fi e ușor să găsești loc 
pentru ele în majoritatea panourilor electrice și se economisește 
spațiu în panou în comparație cu termostatele convenționale.

Program cu senzori
MAGNUM oferă o gamă largă de senzori în diverse modele potrivite 
pentru utilizarea cu termostate ETI, inclusiv senzori de podea, 
senzori de imersie, senzori de mașini și echipamente, senzori de 
exterior, senzori de cameră, senzori de conducte, senzori de țevi 
și senzori de perete. Pentru mai multe informații despre senzori, 
consultați fi șa ETF. 

MAGNUM ETI-1551
Termostat pt sisteme exterioare MAGNUM

Specifi cații

Tensiune alimentare 230V AC ±10%, 50-60 Hz

Intrare senzor NTC

Ieșire releu SPCO 10A, 250V AC

Reglare punct de referință -10°C / +50°C

Diferența de temperatură 0,3°C - 6°C

Temperatura ambientala 0°C / +50°C

Consumul de energie 3VA

Clasifi carea siguranței 10A, Type g

Housing IP20

Greutate 170 g

Dimensiuni 36 x 58 x 86 mm (H/W/D)
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PRODUCT PROGRAMME -10/+50°C

TYPE PRODUCT

ETI-1551 Thermostat 230V
ETI/F-1551 Thermostat with IP65 floor sensor 230V

ACCESSORIES

ETF-aa33/44/55 Temperature sensors, NTC, -20 - +70°C
(see ETF data sheet)

ETF-aa44/99 Temperature sensors, NTC, -20 - +70°C
(see ETF data sheet)

ETNK Enclosure for wall mounting

PRODUCT PROGRAMME +10/+110°C

TYPE PRODUCT

ETI-1221 Thermostat 230V

ACCESSORIES

ETF-aa22 Temperature sensors, NTC, -40 - +120° C
(see ETF data sheet)

ETNK Enclosure for wall mounting

Application exampleWiring diagram Dimensions

FUNKTION

Fault protection

In case of sensor fault, the relay cuts out and defective
sensors can therefore not cause overheating.

CE MARKING
ETI thermostats meet the requirements contained in the
following standards:

EMC DIRECTIVE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 EN 60730-2-9, EN 60730-1

INSTALLATION

Thermostat installation

ETI thermostats are designed to be mounted on a DIN rail
inside an enclosure with a suitable rating. A wall-mounting
enclosure is available as an accessory.

Cable connection

The sensor cable may be extended up to 100 m. The sensor
cable must be kept separate from mains-carrying cables as
disruptive voltages may be induced. The sensor cable need
not be screened, but the use of screened cable increases
ETI resistance to interference, which is particularly important
in industrial installations. The screen must be connected by
a bracket to an earthed metal backplate or direct to an earth
terminal.

Room sensors

Room sensors should be positioned on the wall in such a
way as to allow free air circulation around them. They must
also be positioned so as to prevent them being affected by
direct heat sources (e.g. the sun), draughts from doors and
windows, or outside temperature (i.e. do not mount on outer
wall).

Floor sensors

Floor sensors should be installed in standard conduit
embedded in the floor between heating cables, preferably
as close to the floor surface as possible.
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TECHNICAL DATA

Supply voltage ETI-1xx1: 230V AC ±10%, 50-60 Hz

Sensor input NTC

Relay output SPCO 10A, 250V AC

Setpoint adjustment ETI-x221 +10/+110°C

ETI-x551 -10/+50°C

Temperature differential ETI-x221 0,5-10°C

ETI-x551 0,3-6°C

Ambient temperature 0/+50°C

Power consumption 3VA

Max. fuse rating 10A, Type g

Enclosure IP 20

Dimensions (W/H/D) 36 x 58 x 86 mm

Weight 170 g
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ETI/F-1551 Thermostat with IP65 floor sensor 230V
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ETF-aa33/44/55 Temperature sensors, NTC, -20 - +70°C
(see ETF data sheet)
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ETNK Enclosure for wall mounting
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TYPE PRODUCT

ETI-1221 Thermostat 230V

ACCESSORIES

ETF-aa22 Temperature sensors, NTC, -40 - +120° C
(see ETF data sheet)

ETNK Enclosure for wall mounting

Application exampleWiring diagram Dimensions

FUNKTION

Fault protection

In case of sensor fault, the relay cuts out and defective
sensors can therefore not cause overheating.

CE MARKING
ETI thermostats meet the requirements contained in the
following standards:

EMC DIRECTIVE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 EN 60730-2-9, EN 60730-1

INSTALLATION

Thermostat installation

ETI thermostats are designed to be mounted on a DIN rail
inside an enclosure with a suitable rating. A wall-mounting
enclosure is available as an accessory.

Cable connection

The sensor cable may be extended up to 100 m. The sensor
cable must be kept separate from mains-carrying cables as
disruptive voltages may be induced. The sensor cable need
not be screened, but the use of screened cable increases
ETI resistance to interference, which is particularly important
in industrial installations. The screen must be connected by
a bracket to an earthed metal backplate or direct to an earth
terminal.

Room sensors

Room sensors should be positioned on the wall in such a
way as to allow free air circulation around them. They must
also be positioned so as to prevent them being affected by
direct heat sources (e.g. the sun), draughts from doors and
windows, or outside temperature (i.e. do not mount on outer
wall).

Floor sensors

Floor sensors should be installed in standard conduit
embedded in the floor between heating cables, preferably
as close to the floor surface as possible.
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TECHNICAL DATA

Supply voltage ETI-1xx1: 230V AC ±10%, 50-60 Hz

Sensor input NTC

Relay output SPCO 10A, 250V AC

Setpoint adjustment ETI-x221 +10/+110°C

ETI-x551 -10/+50°C

Temperature differential ETI-x221 0,5-10°C

ETI-x551 0,3-6°C

Ambient temperature 0/+50°C

Power consumption 3VA

Max. fuse rating 10A, Type g

Enclosure IP 20

Dimensions (W/H/D) 36 x 58 x 86 mm

Weight 170 g
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Art.nr. Descriere Tensiune
891551 MAGNUM Termostat ETI-1551 DIN-sina -10°C/+50°C 10A 230V

Detalii tehnice
ETI-1551 Instalare termostat
Termostatele ETI sunt proiectate pentru a fi  montate pe o șină 
DIN în interiorul unei carcase cu un rating adecvat. O carcasă de 
montare pe perete este disponibilă ca accesoriu.

Conexiune prin cablu
Cablul senzorului poate fi  prelungit până la 100 m. Cablul 
senzorului trebuie ținut separat de cablurile de alimentare, 
deoarece pot fi  induse tensiuni perturbatoare. Cablul senzorului 
nu trebuie să fi e ecranat, dar utilizarea cablului ecranat crește 
rezistența ETI la interferențe, ceea ce este deosebit de important în 
instalațiile industriale. Ecranul trebuie conectat printr-un suport la 
o placă din spate metalică cu împământare sau direct la o bornă de 
împământare.

Senzori de cameră
Senzorii de cameră trebuie poziționați pe perete astfel încât să 
permită circulația liberă a aerului în jurul lor. De asemenea, trebuie 
poziționate astfel încât să nu fi e afectate de sursele directe de 
căldură (de exemplu, soarele), curenții de la uși și ferestre sau 
temperatura exterioară (adică nu se montează pe peretele exterior).

Senzori de podea
Senzorii de pardoseală trebuie instalați în conducte standard 
încorporate în podea între cablurile de încălzire, de preferință cât 
mai aproape de suprafața podelei.
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O soluție inteligentă all-in-one pentru topirea gheții și a zăpezii, 
potrivită pentru orice aplicație care utilizează încălzire hidrică 
sau electrică. Funcționarea optimă este asigurată prin controlul 
ieșirii, făcând sistemul atât efi cient, cât și economic. ETR-2 oferă 
posibilitatea topirii zăpezii - calea verde.

MAGNUM a dezvoltat controlerul ETR-2 pentru gheață și zăpadă
topirea în jgheaburi sau în zone mici de pământ. Folosind citirile 
de la senzorii de temperatură și umiditate, controlerul asigură un 
control economic al consumului de energie atunci când mențin 
zonele exterioare sau acoperișurile ferite de gheață și zăpadă. 
Senzorul de umiditate este instalat pe suprafața zonei exterioare 
sau plasat în jgheab. Imediat ce umiditatea este detectată, 
controlerul ETR-2 activează sistemul de topire a zăpezii. Odată ce 
senzorul s-a uscat, termostatul intră imediat în postfuncționare 
și sistemul va continua să furnizeze căldură pentru o perioadă de 
timp aleasă.

ETR-2 oferă un control economic al topirii gheții și zăpezii pentru 
toate aplicațiile mai mici. Cu accent pe consumul de energie și 
instalarea ușoară, ETR-2 menține jgheaburile și suprafețele mici de 
sol fără gheață și zăpadă.

Functii:
• Controlul economic al topirii gheții și zăpezii în zona exterioară și 

jgheaburi
• Detectarea temperaturii și umidității
• Control electronic de pornire/oprire de până la 3.600 W
• Pentru aplicații pe acoperiș sau jgheaburi
• Ușor de instalat
• Sensibilitate reglabilă la umiditate
• Posibilitatea de a activa căldura forțată

MAGNUM ETR-2
Termostat pt sisteme exterioare MAGNUM

Specifi cații

Tensiune alimentare 230V ±10% 50/60 Hz

Diferenţial pornit/oprit 0,4°C

Setarea temperaturii 0°C - 10°C

Setarea după runtime 0 - 5 hours

Relee de ieșire 16A potential-free 3600W

Consumul de energie 3VA

Dom. temp.  (ambient) 0°C /+50°C

Housing IP20

Greutate 190 g

Dimensiuni 86/52,5/58 mm (H/W/D)

indicaţii LED:

Verde: Power on
Rosu + umed: Umiditate detectată
Rosu + temp.: temp. sub valoarea 
de referință
Rosu + releu: Ieșire activată
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THERMOSTAT FUNCTIONS

For Gutters - ETR2-4550, ETOR-55 and ETF-744/99:
The sensor type ETOR is designed for mounting in gutters 
and down pipes etc. ETOR detects moisture, while ETF 
detects temperature. The snow melting system will be 
energized only when the outdoor temperature is below the 
selected setting and snow or ice occurs on the ETOR.

For Outdoor areas - ETR2-4550 and ETOG-55 is used:
The sensor type ETOG is designed for embedding into 
the surface of the outdoor area. ETOG detects ground 
temperature and moisture. The air sensor type ETF-744/99 
can be used for measuring rapidly temperature decreases.
The snow melting system will be energized only when the 
outdoor temperature is below the selected setting and snow 
or ice occurs on the ETOG.

Easy startup:
Adjust the temperature and the afterrun time. The 
thermostat is now working when the outdoor temperature is 
below the set temperature.

SENSORS

Ground sensor type ETOG:
Designed for embedding into the surface of the outdoor area. 
Detects temperature and moisture.
Up to two sensors type ETOG can be installed.

Gutter sensor type ETOR:
Designed for mounting in gutters and down pipes etc. Detects 
moisture only. Is mounted in combination with outdoor sensor 
ETF. Up to two sensors type ETOR can be installed.

Outdoor sensor type ETF:
Detects temperature. Is used in combination with gutter sensor 
ETOR, but can also be used separately only for temperature 
detection. 
The outdoor sensor can also be used together with the ETOG 
sensor for outdoor areas. The outdoor sensor detects rapidly 
decrease in air temperatures avoiding icy areas.

MOUNTING

Mounting of thermostat ETR2:
DIN-rail mounting in switchboard.

Mounting of ground sensor ETOG:
Is mounted where the worst snow and ice problems normally 
occur. The sensor is mounted on a hard foundation, in a 
concrete base, with the top of the sensor flush with the 
surface. Where an asphalt surface is used, it should be placed 
in a concrete recess. The sensor cable must be mounted 
in accordance with local regulation, the use of conduit is 
suggested.

Mounting of gutter sensor ETOR:
Is mounted in the gutter or down pipe on the sunny side of the 
building. The contact point of the sensor must be placed in the 
direction of flow of the melting water. Where necessary, it is 
possible to connect two sensors in parallel.

Mounting of outdoor sensor ETF:
Is mounted under the roof eaves on the north side of the 
building.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 230V ±10, 50/60 Hz

Output relay: 16A potential-free 3600W

On / off differential 0,4°C

Setting of temperature 0-10°C

Setting of afterruntime 0-5 hours

LEDS indicates: Green - Power on

 Red - moist - moisture is detected

 Red - temp - Outdoor temperature is below setpoint

 Red - relay - Output is on

Power consumption 3VA

Ambient temperature 0 / +50 °C

Housing IP20

Dimensions (mm) Connection
Connection 
ETOG

Connection 
ETF, ETOR

© 2011 OJ Electronics A/S
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THERMOSTAT FUNCTIONS

For Gutters - ETR2-4550, ETOR-55 and ETF-744/99:
The sensor type ETOR is designed for mounting in gutters 
and down pipes etc. ETOR detects moisture, while ETF 
detects temperature. The snow melting system will be 
energized only when the outdoor temperature is below the 
selected setting and snow or ice occurs on the ETOR.

For Outdoor areas - ETR2-4550 and ETOG-55 is used:
The sensor type ETOG is designed for embedding into 
the surface of the outdoor area. ETOG detects ground 
temperature and moisture. The air sensor type ETF-744/99 
can be used for measuring rapidly temperature decreases.
The snow melting system will be energized only when the 
outdoor temperature is below the selected setting and snow 
or ice occurs on the ETOG.

Easy startup:
Adjust the temperature and the afterrun time. The 
thermostat is now working when the outdoor temperature is 
below the set temperature.

SENSORS

Ground sensor type ETOG:
Designed for embedding into the surface of the outdoor area. 
Detects temperature and moisture.
Up to two sensors type ETOG can be installed.

Gutter sensor type ETOR:
Designed for mounting in gutters and down pipes etc. Detects 
moisture only. Is mounted in combination with outdoor sensor 
ETF. Up to two sensors type ETOR can be installed.

Outdoor sensor type ETF:
Detects temperature. Is used in combination with gutter sensor 
ETOR, but can also be used separately only for temperature 
detection. 
The outdoor sensor can also be used together with the ETOG 
sensor for outdoor areas. The outdoor sensor detects rapidly 
decrease in air temperatures avoiding icy areas.

MOUNTING

Mounting of thermostat ETR2:
DIN-rail mounting in switchboard.

Mounting of ground sensor ETOG:
Is mounted where the worst snow and ice problems normally 
occur. The sensor is mounted on a hard foundation, in a 
concrete base, with the top of the sensor flush with the 
surface. Where an asphalt surface is used, it should be placed 
in a concrete recess. The sensor cable must be mounted 
in accordance with local regulation, the use of conduit is 
suggested.

Mounting of gutter sensor ETOR:
Is mounted in the gutter or down pipe on the sunny side of the 
building. The contact point of the sensor must be placed in the 
direction of flow of the melting water. Where necessary, it is 
possible to connect two sensors in parallel.

Mounting of outdoor sensor ETF:
Is mounted under the roof eaves on the north side of the 
building.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 230V ±10, 50/60 Hz

Output relay: 16A potential-free 3600W

On / off differential 0,4°C

Setting of temperature 0-10°C

Setting of afterruntime 0-5 hours

LEDS indicates: Green - Power on

 Red - moist - moisture is detected

 Red - temp - Outdoor temperature is below setpoint

 Red - relay - Output is on

Power consumption 3VA

Ambient temperature 0 / +50 °C

Housing IP20

Dimensions (mm) Connection
Connection 
ETOG

Connection 
ETF, ETOR
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THERMOSTAT FUNCTIONS

For Gutters - ETR2-4550, ETOR-55 and ETF-744/99:
The sensor type ETOR is designed for mounting in gutters 
and down pipes etc. ETOR detects moisture, while ETF 
detects temperature. The snow melting system will be 
energized only when the outdoor temperature is below the 
selected setting and snow or ice occurs on the ETOR.

For Outdoor areas - ETR2-4550 and ETOG-55 is used:
The sensor type ETOG is designed for embedding into 
the surface of the outdoor area. ETOG detects ground 
temperature and moisture. The air sensor type ETF-744/99 
can be used for measuring rapidly temperature decreases.
The snow melting system will be energized only when the 
outdoor temperature is below the selected setting and snow 
or ice occurs on the ETOG.

Easy startup:
Adjust the temperature and the afterrun time. The 
thermostat is now working when the outdoor temperature is 
below the set temperature.

SENSORS

Ground sensor type ETOG:
Designed for embedding into the surface of the outdoor area. 
Detects temperature and moisture.
Up to two sensors type ETOG can be installed.

Gutter sensor type ETOR:
Designed for mounting in gutters and down pipes etc. Detects 
moisture only. Is mounted in combination with outdoor sensor 
ETF. Up to two sensors type ETOR can be installed.

Outdoor sensor type ETF:
Detects temperature. Is used in combination with gutter sensor 
ETOR, but can also be used separately only for temperature 
detection. 
The outdoor sensor can also be used together with the ETOG 
sensor for outdoor areas. The outdoor sensor detects rapidly 
decrease in air temperatures avoiding icy areas.

MOUNTING

Mounting of thermostat ETR2:
DIN-rail mounting in switchboard.

Mounting of ground sensor ETOG:
Is mounted where the worst snow and ice problems normally 
occur. The sensor is mounted on a hard foundation, in a 
concrete base, with the top of the sensor flush with the 
surface. Where an asphalt surface is used, it should be placed 
in a concrete recess. The sensor cable must be mounted 
in accordance with local regulation, the use of conduit is 
suggested.

Mounting of gutter sensor ETOR:
Is mounted in the gutter or down pipe on the sunny side of the 
building. The contact point of the sensor must be placed in the 
direction of flow of the melting water. Where necessary, it is 
possible to connect two sensors in parallel.

Mounting of outdoor sensor ETF:
Is mounted under the roof eaves on the north side of the 
building.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 230V ±10, 50/60 Hz

Output relay: 16A potential-free 3600W

On / off differential 0,4°C

Setting of temperature 0-10°C

Setting of afterruntime 0-5 hours

LEDS indicates: Green - Power on

 Red - moist - moisture is detected

 Red - temp - Outdoor temperature is below setpoint

 Red - relay - Output is on

Power consumption 3VA

Ambient temperature 0 / +50 °C

Housing IP20

Dimensions (mm) Connection
Connection 
ETOG

Connection 
ETF, ETOR
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THERMOSTAT FUNCTIONS

For Gutters - ETR2-4550, ETOR-55 and ETF-744/99:
The sensor type ETOR is designed for mounting in gutters 
and down pipes etc. ETOR detects moisture, while ETF 
detects temperature. The snow melting system will be 
energized only when the outdoor temperature is below the 
selected setting and snow or ice occurs on the ETOR.

For Outdoor areas - ETR2-4550 and ETOG-55 is used:
The sensor type ETOG is designed for embedding into 
the surface of the outdoor area. ETOG detects ground 
temperature and moisture. The air sensor type ETF-744/99 
can be used for measuring rapidly temperature decreases.
The snow melting system will be energized only when the 
outdoor temperature is below the selected setting and snow 
or ice occurs on the ETOG.

Easy startup:
Adjust the temperature and the afterrun time. The 
thermostat is now working when the outdoor temperature is 
below the set temperature.

SENSORS

Ground sensor type ETOG:
Designed for embedding into the surface of the outdoor area. 
Detects temperature and moisture.
Up to two sensors type ETOG can be installed.

Gutter sensor type ETOR:
Designed for mounting in gutters and down pipes etc. Detects 
moisture only. Is mounted in combination with outdoor sensor 
ETF. Up to two sensors type ETOR can be installed.

Outdoor sensor type ETF:
Detects temperature. Is used in combination with gutter sensor 
ETOR, but can also be used separately only for temperature 
detection. 
The outdoor sensor can also be used together with the ETOG 
sensor for outdoor areas. The outdoor sensor detects rapidly 
decrease in air temperatures avoiding icy areas.

MOUNTING

Mounting of thermostat ETR2:
DIN-rail mounting in switchboard.

Mounting of ground sensor ETOG:
Is mounted where the worst snow and ice problems normally 
occur. The sensor is mounted on a hard foundation, in a 
concrete base, with the top of the sensor flush with the 
surface. Where an asphalt surface is used, it should be placed 
in a concrete recess. The sensor cable must be mounted 
in accordance with local regulation, the use of conduit is 
suggested.

Mounting of gutter sensor ETOR:
Is mounted in the gutter or down pipe on the sunny side of the 
building. The contact point of the sensor must be placed in the 
direction of flow of the melting water. Where necessary, it is 
possible to connect two sensors in parallel.

Mounting of outdoor sensor ETF:
Is mounted under the roof eaves on the north side of the 
building.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 230V ±10, 50/60 Hz

Output relay: 16A potential-free 3600W

On / off differential 0,4°C

Setting of temperature 0-10°C

Setting of afterruntime 0-5 hours

LEDS indicates: Green - Power on

 Red - moist - moisture is detected

 Red - temp - Outdoor temperature is below setpoint

 Red - relay - Output is on

Power consumption 3VA

Ambient temperature 0 / +50 °C

Housing IP20

Dimensions (mm) Connection
Connection 
ETOG

Connection 
ETF, ETOR

© 2011 OJ Electronics A/S
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Art.nr. Descriere Tensiune
900056 MAGNUM Termostat ETR-2 DIN-temp. șină/umiditate 1x16A 230V

Detalii tehnice
ETR-2 Pornire ușoară:
Reglați temperatura și timpul de funcționare ulterioară. Termostatul 
funcționează acum când temperatura exterioară este sub 
temperatura setată.

Senzori potriviți pt. suprafețe exterioare:

ETOG-56 
Senzorul ETOG este proiectat pentru a fi  
încorporat în suprafața zonei exterioare. 
Senzorii ETOG măsoară temperatura solului și 
umiditatea. 

ETF-744/99 
Senzorul ETF-744/99 poate fi  utilizat pentru 
măsurarea scăderilor rapide de temperatură.

Senzori potriviți pentru jgheaburi:

ETOR-55
Senzorul ETOR este proiectat pentru instalarea 
în jgheaburi, conducte de scurgere etc. Senzorii 
ETOR detectează umiditatea

ETF-744/99 
Senzorul ETF-744/99 poate fi  utilizat pentru 
măsurarea scăderilor rapide de temperatură.
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O soluție inteligentă all-in-one pentru topirea gheții și a zăpezii, 
potrivită pentru orice aplicație care utilizează încălzire hidrică 
sau electrică. Funcționarea optimă este asigurată prin controlul 
ieșirii, făcând sistemul atât efi cient, cât și economic. ETN-4 oferă 
posibilitatea topirii zăpezii - calea verde.

MAGNUM a dezvoltat controlerul ETN-4 pentru topirea gheții 
și zăpezii pe sol și în jgheaburi. Folosind citirile de la senzorii 
de temperatură și umiditate, controlerul asigură un control 
economic al consumului de energie, menținând în același timp 
zonele exterioare și acoperișurile fără gheață și zăpadă. Senzorul 
de umiditate trebuie instalat pe suprafața solului sau plasat în 
jgheab. De îndată ce umiditatea este detectată în combinație cu 
temperatura scăzută, controlerul ETN-4 activează sistemul de topire 
a zăpezii. Odată ce senzorul s-a uscat, termostatul intră imediat în 
post-funcționare și sistemul continuă să furnizeze căldură pentru 
un timp stabilit.
 
Un termostat „all-in-one” cu gamă extinsă de control al 
temperaturii, potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Ușor de 
operat și de programat.

Termostatul „tot-în-unul” este dotat cu senzor de cameră, detecție 
și limitare a pardoselii, numai modul de detectare a podelei 
și modul regulator. Dacă aveți nevoie de un termostat pentru 
controlul încălzirii în pardoseală, saună, protecție împotriva 
înghețului a conductelor sau aplicații de răcire, ETN4-1999 este o 
alegere evidentă.

Interval mare de temperatură diferențială
Termostatul are un interval mare de temperatură diferențială de 
6°C, fi e pentru a reduce timpul de ciclu al releului, fi e pentru a 
reduce în mod specifi c numărul de cicluri de pornire.

MAGNUM ETN-4
Termostat pt sisteme exterioare MAGNUM

Specifi cații

Tensiunea de alimentare 230V AC ±10% 50/60Hz

Putere in așteptare 0,5 Watt

Releu de ieșire SPST 16A, sarcină rezistivă sau
1A , Sarcină inductivă

Întrerupător 2-poli, 16A

Interval de control al tempe-
raturii (extins) -19,5°C to +70°C

Precizia controlului ±0,4°C

Interval limită de etaj -19,5°C / +70°C

Temperatura ambientala -19,5°C / +55°C 
în timpul operației

Recul de noapte relativ -19,5°C / +30°C

Regulator repriză de noapte 1-100%

Protecție contra îngheț abs. 0°C - 10°C

Regulator protectie la inghet 1-100%

Principiul reglementării PWM/PI or ON/OFF

Housing IP20

Tip senzor NTC (12 KΩ) 3 m max. 100 m

Display Segment – iluminat in spate

Dimensiuni 88,5/52,9/57,3 mm (H/W/D)
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BR-0991-A04b

L2(N)

Night Setback
The input for night setback can be set to increase and de-
crease the temperature.

The thermostat can also decrease the heating period in %, 
when set to regulator mode.

Frost Protection
The input for frost protection can be set in thermostat mode 
as well as in regulator mode.

Invertible Relay Feature
The relay function can be inverted so that the thermostat 
can be used for cooling applications. Here the variable  
differential, up to 6°C, is also an advantage.

Two External sensors
It is possible to attach two external sensors to the ther-
mostat for controlling a room thermostat with a floor limit 
sensor, protecting expensive wooden floor coverings from 
overheating.

Two individual inputs for setback temperatures
The thermostat has built-in individual connectors for setting 
night setback and frost protection mode.

MODE TEMPERATURE 

NIGHT SETBACK Lowering or increasing temperature by 10°C

FROST PROTECTION Securing temperatures between 0 to +10°C

Connector for easy „daisy chain“ of control wire.
The thermostat can easily be mounted and wired side by 
side due to the spare live connector.

Built-in 2 Pole Interrupter
The built-in interrupter gives the best safety, and according 
to local regulations in some countries an external interrupter 
can be left out.

TECHNICAL DATA

Supply voltage  230V AC ±10% 50/60Hz

Standby power 0.5 Watt

Output relay SPST  16A, resistive load or 

 1A  inductive load   

Interrupter  2-pole, 16A

Control temperature range (extended) -19.5 to +70°C

Control accuracy ±0.4°C

Floor limit range -19.5/+70°C

Ambient temperature  -19.5/+55°C during operation

Night setback relative -19.5/+30°C

Night setback regulator 1-100%

Frost protection Abs. 0-10°C

Frost protection regulator 1-100%

Regulation principle PWM / PI or ON/OFF

Housing  IP20

Sensor type NTC (12 KΩ) 3m max. 100m

Display Segment – backlit

Dimensions, (H/W/D) 88.5 / 52.9 / 57.3 mm

Warranty 3 years

BR991-A01aBR991-A04b
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BR-0991-A04b

L2(N)

Night Setback
The input for night setback can be set to increase and de-
crease the temperature.

The thermostat can also decrease the heating period in %, 
when set to regulator mode.

Frost Protection
The input for frost protection can be set in thermostat mode 
as well as in regulator mode.

Invertible Relay Feature
The relay function can be inverted so that the thermostat 
can be used for cooling applications. Here the variable  
differential, up to 6°C, is also an advantage.

Two External sensors
It is possible to attach two external sensors to the ther-
mostat for controlling a room thermostat with a floor limit 
sensor, protecting expensive wooden floor coverings from 
overheating.

Two individual inputs for setback temperatures
The thermostat has built-in individual connectors for setting 
night setback and frost protection mode.

MODE TEMPERATURE 

NIGHT SETBACK Lowering or increasing temperature by 10°C

FROST PROTECTION Securing temperatures between 0 to +10°C

Connector for easy „daisy chain“ of control wire.
The thermostat can easily be mounted and wired side by 
side due to the spare live connector.

Built-in 2 Pole Interrupter
The built-in interrupter gives the best safety, and according 
to local regulations in some countries an external interrupter 
can be left out.

TECHNICAL DATA

Supply voltage  230V AC ±10% 50/60Hz

Standby power 0.5 Watt

Output relay SPST  16A, resistive load or 

 1A  inductive load   

Interrupter  2-pole, 16A

Control temperature range (extended) -19.5 to +70°C

Control accuracy ±0.4°C

Floor limit range -19.5/+70°C

Ambient temperature  -19.5/+55°C during operation

Night setback relative -19.5/+30°C

Night setback regulator 1-100%

Frost protection Abs. 0-10°C

Frost protection regulator 1-100%

Regulation principle PWM / PI or ON/OFF

Housing  IP20

Sensor type NTC (12 KΩ) 3m max. 100m

Display Segment – backlit

Dimensions, (H/W/D) 88.5 / 52.9 / 57.3 mm

Warranty 3 years

BR991-A01aBR991-A04b

Art.nr. Descriere Tensiune
892551 MAGNUM Termostat ETN-4 Digital DIN-rail -20°C/+70°C 16A 230V

Detalii tehnice
Functii:
• Termostatul „all-in-one” este perfect pentru tipurile de aplicații:    

 Încălzire electrică prin pardoseală     
 Protecție împotriva înghețului     
 Topirea gheții și zăpezii      
 Răcire

• Interval extins de temperatură -19,5°C până la +70°C
• Intrare pt retragere nocturnă și protecție împotriva înghețului
• Acum, de asemenea, cu aplicație de răcire funcție de releu 

inversabil și temperatură diferențială
• Siguranță optimă datorită întreruptorului încorporat cu 2 poli de 

16 A
• Navigare și programare ușoară în meniuri
• Programarea este ușoară, asigurând cea mai rapidă și mai ușoară 

confi gurare
• Ecran mare cu iluminare din spate
• Livrat cu noul senzor de podea subțire, care face montarea 

senzorului mai confortabilă ca niciodată
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O soluție inteligentă all-in-one pentru topirea gheții și a zăpezii, 
potrivită pentru orice aplicație care utilizează încălzire hidrică 
sau electrică. Funcționarea optimă este asigurată prin controlul 
ieșirii, făcând sistemul atât efi cient, cât și economic. ETO2 oferă 
posibilitatea topirii zăpezii - calea verde.

MAGNUM a dezvoltat controlerul ETO2 pentru topirea gheții 
și zăpezii pe sol și în jgheaburi. Folosind citirile de la senzorii 
de temperatură și umiditate, controlerul asigură un control 
economic al consumului de energie, menținând în același timp 
zonele exterioare și acoperișurile fără gheață și zăpadă. Senzorul 
de umiditate trebuie instalat pe suprafața solului sau plasat în 
jgheab. De îndată ce umiditatea este detectată în combinație cu 
temperatura scăzută, controlerul ETO2 activează sistemul de topire 
a zăpezii. Odată ce senzorul s-a uscat, termostatul intră imediat în 
post-funcționare și sistemul continuă să furnizeze căldură pentru 
un timp stabilit.
 
Cutii de comutare etanșe complete fabricate și montate în funcție 
de numărul de cabluri/covoare și putere. Sistemul poate fi  alimentat 
atât la 230V cât și la 400V.  

Functions:
• Temperatura si umiditatea 3 x 16A - 230V 
• Control electronic de pornire/oprire de până la 11 kW
• Control pe 2 zone, controlabil în același timp individual
• Control economic, consum minim de energie
• Sensibilitate reglabilă la umiditate
• Măsurarea atât a temperaturii, cât și a umidității
• Controlul sistemelor hidronice sau electrice de topire a gheții 
• Afi șaj și buton „întoarce și împinge” pentru programare ușoară
• Opțiuni de limbă

MAGNUM ETO2-4550
Termostat pt sisteme exterioare MAGNUM

Specifi cații

Tensiunea de alimentare 120 - 240 V ±10%, 50 - 60 Hz

Dom. temp.  (control) -20°C / +50°C

Temporizator manual încor-
porat pt topirea zapezii 0 - 18 hours

Relee de ieșire 3 x 16 A relee fără potențial

2- zone aplicare Via 2 x 16 A relee de ieșire 
fără potențial

Hydronic sistem
Controlul supapei cu 3 sau 4 
căi, pompă primară, pompă 
secundară

Display Graphic, backlit

Dom. temp.  (ambient) 0°C / +40°C

Dom. temp.  (storage) -50°C / +70°C

Housing / incl. cover IP20

Greutate 495 g

Dimensiuni excl. acoperis 90/156/45 mm (H/W/D)

Dimensiuni incl. acoperis 170/162/45 mm (H/W/D)

LED indicator: Verde: ON
Rosu Error
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ConnectionsDimensions (mm)

3.
5.

3-
03

.1
6-

ET
O

2-
G

B
 · 

S
ub

je
ct

 to
 a

lte
ra

tio
ns

 · 
®

 T
he

 O
J 

tra
de

m
ar

k 
is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
be

lo
ng

in
g 

to
 O

J 
El

ec
tro

ni
cs

 A
/S

*S
ou

rc
e:

 D
M

I, 
M

os
co

w
 2

01
0 

Ground and roof application

Remote control:
It is possible to control the ETO2 via an external signal (day/
week timer, GSM module or other signal source). 
The ETO2 can be switched on/off (standby) and the system can 
be temporarily forced to provide heat during the period of time 
set in the afterrun menu.

SENSORS
ETOG ground sensor:
Designed for embedding in the surface of the outdoor area. 
Measures temperature and moisture.
Up to two ETOG sensors can be installed.

ETOR gutter sensor:
Designed for installation in gutters, downpipes, etc. Measures 
moisture only. Should be installed in combination with an ETF 
outdoor temperature sensor. Up to two ETOR sensors can be 
installed.

ETF outdoor temperature sensor:
Measures temperature. Is normally used in combination with 
ETOR gutter sensors, but can also be used separately for 
temperature measurement only. 
An ETF sensor can also be used in combination with ETOG 
ground sensors for outdoor areas. The ETF sensor can detect 
rapid drops in air temperature, thus avoiding icy areas.

INSTALLATION
ETO2 thermostat installation:
DIN-rail mounting in electrical cabinet, OJ mounting box or on a 
wall surface.

ETOG ground sensor installation:
Should be installed where the worst snow and ice problems 
normally occur. The sensor should be embedded in a concrete 
base on a hard surface with the top of the sensor flush with 
the surface. Where an asphalt surface is used, or where easy 
installation is desired, installing ETOG-56 together with ETOK-1 
is the obvious choice.

ETOR gutter sensor installation:
Should be installed in the gutter or downpipe on the sunny side 
of the building. The sensor contact point must be aligned in the 
direction of the melt-water flow. Where necessary, two sensors 
can be connected in parallel.

ETF outdoor temperature sensor installation:
Should be installed beneath the eaves on the northern side of 
the building.

TECHNICAL DATA

ETO2-4550 thermostat:

Supply voltage 120-240 V ±10%, 50-60 Hz

Temperature range (control) -20/+50°C 

Built-in timer for manual  
snow melting / afterrun 0-18 hours

Output relays 3 x 16 A potential-free relays

2-zone application Via 2 x 16 A potential-free output relays

Hydronic system  Control of 3 or 4 way valve, primary pump, 
secondary pump

Display Graphic, backlit

Temperature range (ambient)  0/+40°C

Temperature range (storage)  -50/+70°C

Housing / incl. cover IP20 

Weight 495 g

Dimensions excl. cover (H/W/D)  90/156/45 mm 

Dimensions incl. cover (H/W/D) 170/162/45 mm 

LED indication: 
ON/Green Thermostat energised 
Error/Red Fault

ETOG-55 ground sensor: 
Measurement Moisture and temperature 
Installation Outdoor surface 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/Ø) 32/60 mm

ETOG-56/ETOK-1 embedded ground sensor: 
Measurement Moisture and temperature 
Installation Outdoor surface 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions, sensor (H/Ø) 32/60 mm 
Dimensions, tube (H/Ø) 78/63.5 mm

ETOR-55 gutter sensor: 
Measurement Moisture 
Installation Gutter or downpipe 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/W/D) 105/30/13 mm

ETF-744/99 outdoor temperature sensor: 
Measurement Temperature 
Installation Wall surface 
Housing IP54 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/W/D)  86/45/35 mm

All products: 3-year warranty from production date
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Ground and roof application

Remote control:
It is possible to control the ETO2 via an external signal (day/
week timer, GSM module or other signal source). 
The ETO2 can be switched on/off (standby) and the system can 
be temporarily forced to provide heat during the period of time 
set in the afterrun menu.

SENSORS
ETOG ground sensor:
Designed for embedding in the surface of the outdoor area. 
Measures temperature and moisture.
Up to two ETOG sensors can be installed.

ETOR gutter sensor:
Designed for installation in gutters, downpipes, etc. Measures 
moisture only. Should be installed in combination with an ETF 
outdoor temperature sensor. Up to two ETOR sensors can be 
installed.

ETF outdoor temperature sensor:
Measures temperature. Is normally used in combination with 
ETOR gutter sensors, but can also be used separately for 
temperature measurement only. 
An ETF sensor can also be used in combination with ETOG 
ground sensors for outdoor areas. The ETF sensor can detect 
rapid drops in air temperature, thus avoiding icy areas.

INSTALLATION
ETO2 thermostat installation:
DIN-rail mounting in electrical cabinet, OJ mounting box or on a 
wall surface.

ETOG ground sensor installation:
Should be installed where the worst snow and ice problems 
normally occur. The sensor should be embedded in a concrete 
base on a hard surface with the top of the sensor flush with 
the surface. Where an asphalt surface is used, or where easy 
installation is desired, installing ETOG-56 together with ETOK-1 
is the obvious choice.

ETOR gutter sensor installation:
Should be installed in the gutter or downpipe on the sunny side 
of the building. The sensor contact point must be aligned in the 
direction of the melt-water flow. Where necessary, two sensors 
can be connected in parallel.

ETF outdoor temperature sensor installation:
Should be installed beneath the eaves on the northern side of 
the building.

TECHNICAL DATA

ETO2-4550 thermostat:

Supply voltage 120-240 V ±10%, 50-60 Hz

Temperature range (control) -20/+50°C 

Built-in timer for manual  
snow melting / afterrun 0-18 hours

Output relays 3 x 16 A potential-free relays

2-zone application Via 2 x 16 A potential-free output relays

Hydronic system  Control of 3 or 4 way valve, primary pump, 
secondary pump

Display Graphic, backlit

Temperature range (ambient)  0/+40°C

Temperature range (storage)  -50/+70°C

Housing / incl. cover IP20 

Weight 495 g

Dimensions excl. cover (H/W/D)  90/156/45 mm 

Dimensions incl. cover (H/W/D) 170/162/45 mm 

LED indication: 
ON/Green Thermostat energised 
Error/Red Fault

ETOG-55 ground sensor: 
Measurement Moisture and temperature 
Installation Outdoor surface 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/Ø) 32/60 mm

ETOG-56/ETOK-1 embedded ground sensor: 
Measurement Moisture and temperature 
Installation Outdoor surface 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions, sensor (H/Ø) 32/60 mm 
Dimensions, tube (H/Ø) 78/63.5 mm

ETOR-55 gutter sensor: 
Measurement Moisture 
Installation Gutter or downpipe 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/W/D) 105/30/13 mm

ETF-744/99 outdoor temperature sensor: 
Measurement Temperature 
Installation Wall surface 
Housing IP54 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/W/D)  86/45/35 mm

All products: 3-year warranty from production date
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Ground and roof application

Remote control:
It is possible to control the ETO2 via an external signal (day/
week timer, GSM module or other signal source). 
The ETO2 can be switched on/off (standby) and the system can 
be temporarily forced to provide heat during the period of time 
set in the afterrun menu.

SENSORS
ETOG ground sensor:
Designed for embedding in the surface of the outdoor area. 
Measures temperature and moisture.
Up to two ETOG sensors can be installed.

ETOR gutter sensor:
Designed for installation in gutters, downpipes, etc. Measures 
moisture only. Should be installed in combination with an ETF 
outdoor temperature sensor. Up to two ETOR sensors can be 
installed.

ETF outdoor temperature sensor:
Measures temperature. Is normally used in combination with 
ETOR gutter sensors, but can also be used separately for 
temperature measurement only. 
An ETF sensor can also be used in combination with ETOG 
ground sensors for outdoor areas. The ETF sensor can detect 
rapid drops in air temperature, thus avoiding icy areas.

INSTALLATION
ETO2 thermostat installation:
DIN-rail mounting in electrical cabinet, OJ mounting box or on a 
wall surface.

ETOG ground sensor installation:
Should be installed where the worst snow and ice problems 
normally occur. The sensor should be embedded in a concrete 
base on a hard surface with the top of the sensor flush with 
the surface. Where an asphalt surface is used, or where easy 
installation is desired, installing ETOG-56 together with ETOK-1 
is the obvious choice.

ETOR gutter sensor installation:
Should be installed in the gutter or downpipe on the sunny side 
of the building. The sensor contact point must be aligned in the 
direction of the melt-water flow. Where necessary, two sensors 
can be connected in parallel.

ETF outdoor temperature sensor installation:
Should be installed beneath the eaves on the northern side of 
the building.

TECHNICAL DATA

ETO2-4550 thermostat:

Supply voltage 120-240 V ±10%, 50-60 Hz

Temperature range (control) -20/+50°C 

Built-in timer for manual  
snow melting / afterrun 0-18 hours

Output relays 3 x 16 A potential-free relays

2-zone application Via 2 x 16 A potential-free output relays

Hydronic system  Control of 3 or 4 way valve, primary pump, 
secondary pump

Display Graphic, backlit

Temperature range (ambient)  0/+40°C

Temperature range (storage)  -50/+70°C

Housing / incl. cover IP20 

Weight 495 g

Dimensions excl. cover (H/W/D)  90/156/45 mm 

Dimensions incl. cover (H/W/D) 170/162/45 mm 

LED indication: 
ON/Green Thermostat energised 
Error/Red Fault

ETOG-55 ground sensor: 
Measurement Moisture and temperature 
Installation Outdoor surface 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/Ø) 32/60 mm

ETOG-56/ETOK-1 embedded ground sensor: 
Measurement Moisture and temperature 
Installation Outdoor surface 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions, sensor (H/Ø) 32/60 mm 
Dimensions, tube (H/Ø) 78/63.5 mm

ETOR-55 gutter sensor: 
Measurement Moisture 
Installation Gutter or downpipe 
Housing IP68 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/W/D) 105/30/13 mm

ETF-744/99 outdoor temperature sensor: 
Measurement Temperature 
Installation Wall surface 
Housing IP54 
Temperature range (ambient)  -50/+70°C 
Dimensions (H/W/D)  86/45/35 mm

All products: 3-year warranty from production date
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Art.nr. Descriere Tensiune
893550 MAGNUM Termostat ETO2-4550 DIN-temp. șină/umiditate 3 x 16A 230V

Detalii tehnice
Instalare termostat ETO2 4550:
Montare pe șină DIN în dulap electric, cutie de montare MAGNUM 
sau pe o suprafață de perete. 

Senzori potriviți pentru suprafețe exterioare:

ETOG-56 
Senzorul ETOG este proiectat pentru a fi  
încorporat în suprafața zonei exterioare. 
Senzorii ETOG măsoară temperatura și 
umiditatea solului. 

ETF-744/99 
Senzorul ETF-744/99 poate fi  utilizat pentru 
măsurarea scăderilor rapide de temperatură.

Senzori potriviți pentru jgheaburi:

ETOR-55
Senzorul ETOR este proiectat pentru instalarea 
în jgheaburi, conducte de scurgere etc. Senzorii 
ETOR detectează umiditatea

ETF-744/99 
Senzorul ETF-744/99 poate fi  utilizat pentru 
măsurarea scăderilor rapide de temperatură.
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Senzor de sol tip ETOG-56
Proiectat pentru încorporare în suprafața exterioară cu ajutorul 
tubului senzor ETOK-1. Detectează atât temperatura, cât și 
umiditatea.

Tub senzor ETOK-1
Tub de montare pentru ETOG-56, furnizat cu un dop de lemn 
pentru acoperirea orifi ciului ETOK-1 în timpul instalării. Crestătură 
pe lateral pentru conductă.
Montarea tubului senzor ETOK-1
Senzorul trebuie montat într-un loc deschis, neadăpostit, departe 
de pereți etc. Tubul trebuie să fi e încorporat cu partea superioară 
complet orizontală și la nivel cu suprafața înconjurătoare.
Ar trebui să fi e încorporat într-o suprafață dură, de ex. beton sau 
asfalt. În crestătură trebuie introdusă o conductă de până la ø 23 
mm. Se recomandă ca conducta să fi e echipată cu un cablu pentru 
a facilita tragerea cablului. dopul de lemn însoțitor trebuie plasat în 
gaură înainte de aplicarea betonului sau asfaltului. Asigurați-vă că 
este bine încorporat în raport cu sarcina de suprafață așteptată.

Montarea senzorului de sol ETOG-56
După întărirea betonului/asfaltului, senzorul poate fi  montat.
Scoateți dopul de lemn din tub și asigurați-vă că tubul este curat. 
Trageți cablul prin conductă, asigurându-vă că cablul nu este 
deteriorat pe margini ascuțite. Puneți senzorul în tub. Cablul 
senzorului trebuie să intre cu ușurință prin orifi ciul din partea 
inferioară. Șurubul însoțitor trebuie montat în mijlocul senzorului și 
strâns bine.
Montarea cablului senzorului
Cablul trebuie montat în conformitate cu reglementările locale 
aplicabile. Cablul nu trebuie niciodată instalat paralel cu cablurile 
de alimentare deoarece interferențele electrice pot distorsiona 
semnalul senzorului. Senzorul este furnizat cu un cablu de 25 m 
care poate fi  prelungit până la 200 m folosind cablul de instalare 
standard: 6 x 1,5 mm². Rezistența totală a cablului trebuie să fi e mai 
mică de 10 ohmi.

6 © 2020 OJ Electronics A/S

Fig. 1 - English:
1 = Snow melting thermostat ETO2 / ETR2.
2 = Junction box (only if sensor cable is too short)
3 = Conduit for sensor cable
4 = Heating cable
5 = ETOG-56 sensor
6 = Sensor cable

Fig. 1 - Deutsch: 
1 = Schneeschmelzthermostat ETO2/ETR2
2 = Sammeldose (nur bei zu kurzem Fühlerkabel)
3 = Schutzrohr für Fühlerkabel
4 = Heizkabel
5 = Fühler ETOG-56
6 = Fühlerkabel

Fig. 1 - Français : 
1 = Thermostat pour fonte de la neige ETO2 / ETR2
2 =  Boîte de jonction (seulement si le câble de la 

sonde est trop court)
3 = Conduit pour câble de sonde
4 = Câble chauffant
5 = Sonde ETOG-56
6= Câble de la sonde

Fig. 1 - Italiano:
1 =  Termostato per la liquefazione della neve  

ETO2 / ETR2.
2 =  Scatola di giunzione (solo in caso di insufficien-

te lunghezza del cavo del sensore)
3 = Guaina protettiva per il cavo del sensore
4 = Cavo di riscaldamento
5 = Sensore ETOG-56
6 = Cavo del sensore

Fig. 1 - Polski: 
1 =  Termostat ETO2 / ETR2 sterujący systemem 

przeciwoblodzeniowym
2 =  Puszka połączeniowa  

(tylko jeśli przewód czujnika jest za krótki)
3 = Kanał przewodu czujnika
4 = Przewód grzewczy
5 = Czujnik ETOG-56
6 = Przewód czujnika

Fig. 1 - Русский: 
1 = Термостат снеготаяния ETO2 / ETR2.
2 =  Соединительная коробка (только, если 

кабель датчика слишком короткий)
3 = Канал для кабеля датчика
4 = Греющий кабель
5 = Датчик ETOG-56
6 = Кабель датчика

Fig. 1 - Suomi:
1 = Lumensulatustermostaatti ETO2/ETR2
2 =  Kytkentärasia  

(vain jos anturikaapeli on liian lyhyt)
3 = Anturikaapelin kanava
4 = Lämmityskaapeli
5 = ETOG-56-anturi
6 = Anturikaapeli

Obr. 1 – Česky:
1 = Termostat pro odtávání sněhu ETO2 / ETR2.
2 =  Přípojná krabice (pouze v případě příliš krátkého 

kabelu čidla)
3 = Kabelovod pro kabel čidla
4 = Topný kabel
5 = Čidlo ETOG-56
6 = Kabel čidla

Fig. 1
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Fig. 3

Fig. 2 + 3 - English
1 = Heating cable
2 = Ground sensor, EF 50-25 H
3 = Protective duct for sensor cable
4 = Paving slab in case of soft substrate

Fig. 2 + 3 - Deutsch
1 = Heizkabel
2 = Bodenfühler EF 50-25 H
3 = Schutzrohr für Fühlerkabel
4 = Gehwegplatte bei weichem Untergrund

Fig. 2 + 3 - Français
1 = Câble chauffant
2 = Sonde de sol, ETOG-56
3 = Conduit de protection pour le câble de la sonde
4 = Dalle de pavé pour les cas de substrat mou

Fig. 2+3 - Italiano
1 = Cavo di riscaldamento
2 = Sensore da terreno, ETOG-56
3 = Condotta di protezione per il cavo del sensore
4 = Piastra di pavimentazione in caso di sottostrato 

morbido

Fig. 2+3 – Polski
1 = Przewód grzewczy
2 = Czujnik gruntowy ETOG-56
3 = Wąż kablowy zabezpieczający przewód czujnika
4 = Płyta nawierzchniowa w przypadku miękkiego 

podłoża

Fig. 2+3 - Английский
1 = Нагревательный кабель
2 = Датчик для грунта, ETOG-56
3 = Защитная трубка для кабеля датчика
4 = Дорожное покрытие в случае мягкого 

основания грунта

Fig. 2 + 3 – Suomi
1 = Lämmityskaapeli
2 = Maa-anturi ETOG-56
3 = Anturikaapelin suojaputki
4 = Katukäytävälaatta, jos pohja on pehmeä

Obr. 2 + 3 – Česky
1 = Topný kabel
2 = Zemní čidlo, EF 50-25 H
3 = Ochranný kabelovod pro kabel čidla
4 = Dlažební deska v případě měkké půdy
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MAGNUM ETOG-56
Senzor pt sisteme MAGNUM Exterioare

Specifi cații

Detectare Umiditate și temperatură

Montare Suprafata exterioara

Lungimea cablului 25 m

Evaluare incintă NEMA 6P/IP 68

Dom. temp.  (ambient) -50°C / +70°C

Dimensiuni (senzor) H32, Ø60 mm

Dimensiuni  (tub) H78, Ø63,5 mm

Incalzire
(maro, verde) 224 Ohm

Umiditate
(galben/alb)

0 Ohm (în mod normal, fără valoa-
re, cu umiditate: blocare completă)

Senzor de temperatura  
functie de tempera-
tura.

-4 °C : 43 K/Ohm
-2 °C : 39 K/Ohm
0 °C : 35 K/Ohm
2 °C : 32.4 K/Ohm
4 °C : 29.8 K/Ohm
5 °C : 27 K/Ohm
10 °C : 22 K/Ohm

Art.nr. Descriere
890065 MAGNUM Sensor unit ETOG-56 temp./umiditate pt supraf drumurilor



129

În aer liber/Urmărire | Senzori

MAGNUM Heating Group B.V.
Stevinweg 8
4691SM  Tholen
The Netherlands

T   +31 166 609300
E   info@magnumheatinggroup.com
W  www.magnumheatinggroup.com

Senzor jgheab tip ETOR-55 + cablu de conectare 10 metri
Proiectat pentru montare în jgheaburi și conducte de coborâre etc. 
Detectează umiditatea și este montat în combinație cu senzorul 
exterior ETF pentru detectarea temperaturii. A se utiliza numai în 
combinație cu senzorul exterior tip ETF-744/99.

Montarea senzorului
Pentru a fi  montat în jgheab sau burlan pe partea însorită a clădirii. 
Punctele de contact ale senzorului trebuie plasate spre curgerea 
apei de topire. A fi  montat acolo unde va apărea adesea apa de 
topire.

Montarea cablului senzorului
Cablul trebuie montat în conformitate cu reglementările locale 
aplicabile. Cablul nu trebuie niciodată instalat paralel cu cablurile 
de alimentare deoarece interferențele electrice pot distorsiona 
semnalul senzorului. Senzorul este furnizat cu cablu de 10 m 
care poate fi  prelungit până la 200 m folosind cablul de instalare 
standard: 6 x 1,5 mm2. Rezistența totală a cablului trebuie să fi e mai 
mică de 10 ohmi.

  3© 2020 OJ Electronics A/S · ® The OJ trademark is a registred trademark belonging to OJ Electronics A/S

English:
1 = Snow melting thermostat ETO2 / ETR2
2 = ETOR-55 sensor
3 = ETF sensor

A = ETOR-55 sensor
B = ETF sensor
C = Junction box (Only if sensor cable is too short)
D = Heating cable

Deutsch: 
1 = Schneeschmelzthermostat ETO2/ETR2
2 = Fühler ETOR-55
3 = Fühler ETF

A = Fühler ETOR-55
B = Fühler ETF 
C = Sammeldose (nur bei zu kurzem Fühlerkabel)
D = Heizkabel

Français : 
1 = Thermostat pour fonte de la neige ETO2 / ETR2
2 = Sonde ETOR-55
3 = Sonde ETF

A = Sonde ETOR-55
B = Sonde ETF 
C =  Boîte de jonction (seulement si le câble de la 

sonde est trop court)
D = Câble chauffant

Italiano:
1 =  Termostato per la liquefazione della neve ETO2 / 

ETR2
2 = Sensore ETOR-55
3 = Sensore ETF

A = Sensore ETOR-55
B = Sensore ETF 
C =  Scatola di giunzione (solo in caso di insufficiente 

lunghezza del cavo del sensore)
D = Cavo di riscaldamento

Polski: 
1 =  Termostat ETO2 / ETR2 sterujący systemem prze-

ciwoblodzeniowym
2 = Czujnik ETOR-55
3 = Czujnik ETF

A = Czujnik ETOR-55
B = Czujnik ETF 
C =  Puszka połączeniowa (tylko jeśli przewód czujnika 

jest za krótki)
D = Przewód grzewczy

Czech: 
1 = Termostat pro tání sněhu ETO2 / ETR2
2 = Senzor ETOR-55
3 = Senzor ETF

A = Senzor ETOR-55
B = Senzor ETF
C =   Svorková skříňka (pouze pokud je kabel senzoru 

krátký)
D = Topný kabel

Русский: 
1 = Термостат снеготаяния ETO2 / ETR2.
2 = Датчик ETOR-55
3 = Датчик ETF

A = Датчик ETOR-55
B = Датчик ETF
C =  Соединительная коробка (только, если кабель 

датчика слишком короткий)
D = Греющий кабель

Suomi:
1 = Lumensulatustermostaatti ETO2/ETR2
2 = ETOR-55-anturi
3 = ETF-anturi

A = ETOR-55-anturi
B = ETF-anturi
C =  Kytkentärasia (vain jos anturikaapeli on liian lyhyt)
D = Lämmityskaapeli
   

Fig.  1
Abb. 1
Rys. 1
Рис.  1
Kuva 1
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Fig.  2
Abb. 2
Rys. 2
Рис.  2
Kuva 2

MAGNUM ETOR-55
Senzor pt sisteme MAGNUM Exterioare

Specifi cații

Măsurare Umiditate

Instalare Jgheab sau burlan

Housing IP68

Dom. temp.  (ambient) -50°C / +70°C

Dimensiuni 105/30/13 mm (H/W/D)

Art.nr. Description
900055 MAGNUM ETOR-55 Unitate de senzor  umiditate pt jgheab (acoperiș).
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Sistemul de topire a zăpezii este alimentat numai atunci când 
temperatura exterioară scade sub setarea selectată și zăpada sau 
gheața sunt detectate de senzori. Prin urmare, energia este folosită 
numai atunci când este absolut necesar.

ETF-744/99 Senzor extern de temperatură exterioară
Acest senzor exterior înregistrează doar temperatura. Pentru a fi  
utilizat în combinație cu senzorul exterior tip ETOR-55 sau numai 
pentru înregistrarea temperaturii.

Pentru jgheaburi - ETO2-4550, ETOR-55 și ETF-744/99
Senzorul ETOR este proiectat pentru instalarea în jgheaburi, 
conducte de scurgere etc. Senzorii ETOR detectează umiditatea, în 
timp ce senzorii ETF măsoară temperatura.

Senzor de temperatură exterioară ETF
Măsoară temperatura. Este utilizat în mod normal în combinație 
cu senzorii de jgheab ETOR, dar poate fi  folosit și separat doar 
pentru măsurarea temperaturii. Un senzor ETF poate fi  folosit și 
în combinație cu senzorii de sol ETOG pentru zonele exterioare. 
Senzorul ETF poate detecta scăderi rapide ale temperaturii aerului, 
evitând zonele cu gheață.

Instalarea senzorului de temperatură exterioară ETF
Ar trebui instalat sub streașină din partea de nord a clădirii.

MAGNUM ETF-744/99
Senzor pt sisteme MAGNUM Exterioare

Specifi cații

Măsurare Temperatura

Instalare Suprafața peretelui

Housing IP54

Domen temp. ambent -50°C / +70°C

Dimensiuni 86 x 45 x 35 mm (H/W/D)

Art.nr. Descriere
901441 MAGNUM Sensor unit ETF-744/99 Senzor extern de temp. exterioară
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ETF este o serie completă de senzori de temperatură proiectați 
pentru controlul și monitorizarea temperaturii în sistemele de 
încălzire și răcire.

Toate tipurile obișnuite de senzori sunt disponibile într-o gamă 
largă de tipuri mecanice. Prin urmare, cerințele specifi ce ale 
aplicațiilor individuale pot fi  întotdeauna îndeplinite.

Seria ETF contine si senzori dedicati regulatoarelor de temperatura 
de la MAGNUM. Senzorii ETF asigură astfel un control optim al 
temperaturii.

Senzorii ETF sunt proiectați pentru a oferi clienților noștri o 
combinație avantajoasă de înaltă calitate, măsurare precisă și 
costuri scăzute ale ciclului de viață.

Mai multe tipuri mecanice
Datorită numeroaselor tipuri mecanice, un singur furnizor poate 
furniza senzori ideali pentru măsurarea temperaturii în orice, de la 
instalații de rezervoare mari și depozite frigorifi ce până la camere 
de zi rezidențiale. Senzorii pot fi  personalizați la comandă.

MAGNUM ETF-633/44/55
Senzor pentru sisteme MAGNUM Exterioare

Specifi cații

Detectare Temperatura

Tip NTC, 12kΩ / 25°C

Lungimea cablului 2,5 m

Evaluare incintă IP54

Dom.temp. (ambient) -40°C / +120°C

Dimensiuni 8 x 12mm, ø 3,5 mm gaura

Art.nr. Descriere
891650 MAGNUM Sensor unit ETF-633/44/55 Senzor de țeavă -20°C /+70°C
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ETF este o serie completă de senzori de temperatură proiectați 
pentru controlul și monitorizarea temperaturii în sistemele de 
încălzire și răcire.

Toate tipurile obișnuite de senzori sunt disponibile într-o gamă 
largă de tipuri mecanice. Prin urmare, cerințele specifi ce ale 
aplicațiilor individuale pot fi  întotdeauna îndeplinite.

Seria ETF contine si senzori dedicati regulatoarelor de temperatura 
de la MAGNUM. Senzorii ETF asigură astfel un control optim al 
temperaturii.

Senzorii ETF sunt proiectați pentru a oferi clienților noștri o 
combinație avantajoasă de înaltă calitate, măsurare precisă și 
costuri scăzute ale ciclului de viață.

Mai multe tipuri mecanice
Datorită numeroaselor tipuri mecanice, un singur furnizor poate 
furniza senzori ideali pentru măsurarea temperaturii în orice, de la 
instalații de rezervoare mari și depozite frigorifi ce până la camere 
de zi rezidențiale. Senzorii pot fi  personalizați la comandă.

MAGNUM ETF-144
Senzor pentru sisteme MAGNUM Outdoor

Specifi cații

Detectare Temperature

Montare Floor

Lungimea cablului 2,5 m

Evaluare incintă IP54

Domen temp.ambient -20°C / +70°C

Art.nr. Descriere
860199 MAGNUM Sensor unit ETF-144 Floor sensor -20°C/+70°C
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CONTACT

SC. Magnum Heating S.R.L. Intrarea 
Învingătorilor
nr. 27 A , Sector 3 , București
T:     +4.0314.361.836 M:    
+4.0771.649.216
M:    +4.0724.204.888
E:   info@magnumheating.ro
W:  www.magnumheating.ro


