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Opis Wykończenie Nr artykułu Zastosowanie

Termostat pokojowy Z-RT005 (RAB21)

Termostat pokojowy z ręcznym przełączaniem biegów

wentylatora (grzanie)

zakres nastaw 8-30°C, IP 30

97 x 113 x 43mm

biały Z-RT005 192,8

Grzejniki 

kanałowe 

z wentylatorem

FLT, FCT 230 AC

Termostat pokojowy Z-RT006 (RDF210/IR)

Programowalny termostat pokojowy z wyświetlaczem, 

z programem tygodniowym, z czujnikiem na podczer-

wień, automatyczne przełączanie biegów wentylatora

oraz medium zasilającego (grzanie / chłodzenie)

zakres nastaw 5-40°C, IP 30

102 x 128 x 30mm 

biały Z-RT006 620,0

Grzejniki 

kanałowe 

z wentylatorem

FLT, FCC 2-

i 4-rurowe, 

FCT 230 AC,

FCC 230 AC

Termostat pokojowy Z-RT004 (RAB 31)

Termostat pokojowy z ręcznym przełączaniem biegów

wentylatora oraz medium zasilającego (grzanie / chło-

dzenie)

zakres nastaw 8-30°C, IP 30

97 x 113 x 43mm

biały Z-RT004 236,6

Grzejniki 

kanałowe 

z wentylatorem

FCC 4-rurowe

Termostat pokojowy Z-RT001 

+ przełącznik obrotów Z-RT002

(T6360A1079 + Q6360A1025) 

Termostat pokojowy, ręczny, (grzanie) wraz z ręcznym

trójstopniowym przełącznikiem obrotów ZRT002 

Możliwość stosowania na basenach

zakres nastaw 10-30°C, IP30, 

122 x 93 x 52mm

biały Z-RT001

Z-RT002

269,7

272,7

Grzejniki 

kanałowe 

z wentylatorem

FLT, FLB

Termostat pokojowy RTM101 

Termostat pokojowy, ręczny, (grzanie / chłodzenie),

komunikacyjny protokół CIB

IP30, 

98 x 106 x 35mm

biały RTM101 607,4

Grzejniki 

kanałowe 

z wentylatorem

FCT 24 DC,

FCC 24 DC

Termostat pokojowy Z-RT007 (RDF410.21)

Termostat pokojowy z wyświetlaczem, czujnikiem na

podczerwień, z programem tygodniowym, automatyczne

przełączanie medium zasilającego, (grzanie/chłodzenie),

wersja podtynkowa.

Zakres nastaw 5..40°C, IP 30

86 x 86 x 13,5/57

Konieczność zastosowania puszki montażowej ARG71

( do osobnego zamówienia)

biały Z-RT007

ARG71

555,0

49,0

Grzejniki

kanałowe

z wentylatorem

FLT, FCT 230,

FCC 2-i 4-rurowe

RDF

Pilot IRA211 na podczerwień
biały IRA 211 140,0

opcja do 

RDF 210/IR, 

RDF 410.21

Napęd elektrotermiczny ON/OFF

Z nakrętką M30 x 1,5

Bez prądu zamknięty 230 V

Bez prądu zamknięty 24 V

biały OV 101 2815

OV 101 2816

129,0

129,0

Grzejniki kanałowe,

montaż w wannie

(FLK 10-xx,

FLB montaż w

wannie niemożliwy)

Grzejniki

kanałowe

bez wentylatora

FLK, FCK

Termostat Zehnder 

Termostat z wbudowanym czujnikiem cieczowym; zakres

nastawy 8 do 28°C; wersja z nastawą zerową gwint 

M 30 x 1,5  mm z kapilarą 2 m (inne długości na zapytanie).

biały OV 1012295 331,5

Termostat pokojowy Z-RT008 (RAA, RAB, RDF 21)

Termostat pokojowy z ręczną nastawą temperatury 

na pokrętle

Zakres nastaw 8..30°C, IP 30

96 x 97 x 35,3

biały Z-RT008 110,0

Cena [szt.]

Zehnder Oplflex

Akcesoria

Grupa rabatowa: AK
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Propozycje kompletacji akcesoriów i sterowania (każdy element do osobnego zamówienia)

FLK grzanie - regulacja niezależna dla każdego grzejnika

- zawór termostatyczny AV6 + zawór powrotny COMBI 4 - 1 kpl. na grzejnik

- opcjonalnie węże elastyczne Z-SL 001 (2szt.) - 1 kpl. na grzejnik

- głowica z kapilarą OV 101 22 95 - 1 szt. na grzejnik

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika: 461,5 PLN netto.

FLK grzanie – regulacja dla jednego grzejnika lub wspólna dla kilku grzejników w pomieszczeniu 

- zawór termostatyczny AV6 + zawór powrotny COMBI 4 - 1 kpl. na grzejnik

- napęd ON/OFF - 1 szt. na grzejnik

- termostat pokojowy Z-RT008 - 1 szt. na pomieszczenie

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika: 369,0 PLN netto.

FLT, FCT 230 AC grzanie

- 2x zawór powrotny COMBI 4 (w przypadku zastosowania opcjonalnego napędu  elektrotermicznego zawór termostatyczny AV6 + powrotny

COMBI 4) - 1 kpl. na grzejnik

- opcjonalnie węże Z-SL 001 (2szt.) - 1 kpl. na grzejnik

- transformator Z-VD – typ i ilość transformatorów uzależniona od sumy wentylatorów w pomieszczeniu (wynika z ilości i typu grzejników) 

- dla grzania termostat Z-RT005, Z-RT006 lub Z-RT007 - 1 szt. na pomieszczenie

Cena przykładowego (podstawowego) zestawu dla 1 grzejnika: 776,8 PLN netto z Z-RT005.

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika: 1 204,0 PLN netto z Z-RT006.

FCT 24 DC

- 2 x zawór powrotny COMBI 4 (w przypadku zastosowania opcjonalnego napędu elektrotermicznego zawór termostatyczny AV6 + powrotny

COMBI 4) - 1 kpl. na grzejnik

- opcjonalnie węże elastyczne Z-SL 001 (2szt.) - 1 kpl. na grzejnik

- zasilacz DR 60-24 lub DR 100-24 (dobór wynika z sumarycznej mocy wentylatorów grzejników w pomieszczeniu)

- termostat RTM 101 - 1 szt. na pomieszczenie

- regulator SR 201 - 1 szt. na pomieszczenie

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika: 1 653,9 PLN netto z DR 60-24.

FCC 24 DC grzanie lub chłodzenie

- zawór termostatyczny AV6 + powrotny COMBI 4 - dla wersji 2-rurowej 1 kpl. na grzejnik natomiast dla wersji 4-rurowej 2 kpl. na grzejnik

- napęd ON/OFF - dla wersji 2-rurowej 1 szt. na grzejnik natomiast dla wersji 4-rurowej 2 szt. na grzejnik

- opcjonalnie węże elastyczne Z-SL 001 - dla wersji 2-rurowej 1 kpl. na grzejnik natomiast dla wersji 4-rurowej 2 kpl. na grzejnik

- zasilacz DR 60-24 lub DR 100-24 (dobór wynika z sumarycznej mocy wentylatorów grzejników w pomieszczeniu)

- termostat RTM 101 - 1 szt. na pomieszczenie

- regulator SR 201 - 1 szt. na pomieszczenie

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika 2-rurowego: 1814,9 PLN netto z DR 60-24.

FCC 230 AC grzanie lub chłodzenie

- zawór termostatyczny AV6 + powrotny COMBI 4) - dla wersji 2-rurowej 1 kpl. na grzejnik natomiast dla wersji 4-rurowej 2 kpl. na grzejnik

- napęd ON/OFF - dla wersji 2-rurowej 1 szt. na grzejnik natomiast dla wersji 4-rurowej 2 szt. na grzejnik

- opcjonalnie węże Z-SL 001 - dla wersji 2-rurowej 1 kpl. na grzejnik natomiast dla wersji 4-rurowej 2 kpl. na grzejnik

- transformator Z-VD – typ i ilość transformatorów uzależniona od sumy wentylatorów w pomieszczeniu (wynika z ilości i typu grzejników) 

- termostat Z-RT004, Z-RT006 lub Z-RT007 - 1 szt. na pomieszczenie

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika 2-rurowego: 981,6 PLN netto z Z-RT004.

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika 2-rurowego: 1365,0 PLN netto z Z-RT006.

FLB 

- 2x zawór powrotny COMBI 4 - 1 kpl. na grzejnik

- Regulator RB 25 - ilość uzależniona od sumy wentylatorów w pomieszczeniu (wynika z ilości grzejników) 

- termostat Z-RT001 + Z-RT002 lub Z-RT001 + ZDS001 - 1 szt. na pomieszczenie

Cena przykładowego zestawu dla 1 grzejnika: 1 001,3 PLN netto.

Zehnder Oplflex

Regulacja


