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s plochou nad 100 m2  včetně regulace *)

ZA POLOVINU CENY

Maximální 

Komfort
s minimální 

spotřebou energie



3

Kompletní řešení pro nízkoenergetické domy
Vzhledem k současnému trendu minimalizace tepelných ztrát u novostaveb klesá 
podíl vytápění na celkové energetické náročnosti domu. U nízkoenergetických domů 
tvoří náklady na vytápění přibližně 1/3  z celkových ročních nákladů na energie. 
Zbytek je rozdělen rovnoměrně mezi ohřev vody a ostatní spotřebu (svícení, vaření, 
elektrické spotřebiče). 
Instalací elektrických topných rohoží či kabelů získáte nejen komfort podlahového 
vytápění, ale navíc můžete využívat i přímotopný tarif. Při něm ušetříte téměř polovi-
nu ceny za každou kilowatthodinu na veškeré spotřebě elektřiny. U běžné domácnos-
ti může tato úspora činit až 10 000 Kč. Podlahové vytápění obecně znamená úsporu 
cca 10% nákladů díky nižší potřebné teplotě vzduchu a tedy nižší tepelné ztrátě.  
Zbývá tedy snížit náklady na ohřev vody. Tento požadavek dokonale splňuje solární 
systém Roth. S ním lze docílit roční úsporu cca 60% 
Sestavou elektrických topných rohoží nebo kabelů termoKABEL a solárního systému 
Roth snížíte své roční náklady na energie u nízkoenergetického domu o 40 až 50%
Záleží Vám na kvalitě vnitřního prostředí ve Vašem novém domě? Zkombinujte si 
akční sestavu s naší rekuperační jednotkou Alpha-innoTec LG 317 TB. Tím si zajistíte 
trvalý přísun čerstvého vzduchu a výrazně si snížíte tepelnou ztrátu. Vaše náklady na 
vytápění se tím ještě dále sníží.

 Roth sestava 1
s kolektory  252 s4

Zdrojem energie 
je okolní vzduch

Větrací jednotka
LG 317 TB

Elektrické podlahové vytápění se solárním ohřevem TUV a nuceným větráním

nebo

 » CS4 je systém centrální regulace pro elektrické vytápění 
 » systém se skládá z jedné centrální jednotky na kterou lze 

bezdrátově připojit až 15 podřízených jednotek
 » programování probíhá na centrální jednotce  
 » maximální kontrola nad vytápěním - regulace z jednoho  

místa

Centrální regulace 
CS4 Comfort System

Podlahové topení 
termoKABEL

*)  1ks Roth sestava 1 s kolektory 252 S4 nebo 1ks větrací jednotka Alpha-InnoTec LG 317 TB za 50% ceny při odběru elektrického podlahového vytápění termoKABEL s plochou nad cca 100 m2  včetně regulace. Další informace k uvedené nabídce naleznete na www.topeni-chlazeni.cz. Platnost nabídky od 18.února 2013. 
 

 » topné kabely a rohože termoKABEL přinášejí komfort           
podlahového vytápění a to bez nutnosti instalace zdroje 
tepla

 » pořizovací náklady jsou nižší než u klasického teplovodního 
podlahového vytápění 

 » 2 ploché kolektory 252 S4
 » solární jednotka RS 25/6-3
 » regulátor BW pro ohřev vody
 » expanzní nádoba 18 litrů
 » 10 litrů solární kapaliny 

 » pasivní větrací jednotka pro obytné plochy  
do 170 m2

 » protiproudý rekuperační výměník
 » energeticky optimalizované ventilátory
 » uživatelsky přátelský regulátor Ventronik Design

ZA 50%
CENY

ZA 50%
CENY
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Systémy a produkty pro Vaše úspory a komfort!

Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
Kolbenova 29
198 00 Praha 14

www.topeni-chlazeni.cz
www.vykurovanie-chladenie.sk

Výrobky pro elektrické vytápění. V sortimentu jsou zastoupeny elektrickými topnými rohožemi, kabely, nástěnnými 
přímotopnými a sálavými konvektory. Tyto výrobky jsou vyráběny v kooperaci s izraelskou firmou Domoteck Ltd.  

Německý výrobce komponentů pro teplovodní podlahové vytápění, rozvodů topné vody a solárních systémů. 

Německý výrobce tepelných čerpadel a větracích jednotek se sídlem v bavorském Kasendorfu. Široký sortiment 
tepelných čerpadel vzduch/voda i země/voda s výkonem od 5 do 160 kW. 

Dánský výrobce regulátorů a regulačních systémů pro elektrické a teplovodní vytápění i ochranu před sněhem a náledím.

Váš místní odborný prodejce:

Rádi Vám zdarma zpracujeme nabídku na elektrické podlahové vytápění a další produkty z našeho sortimentu.

Obchodní zástupce, technická podpora:
David Tomeš, mobil: 724 551 223
E-mail: david.tomes@alphatec.cz

Technická podpora:
Ing. Zdeněk Smrž, mobil: 724 772 572
E-mail: zdenek.smrz@alpha-innotec.cz


