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Popis Termík na Plechový radiátor 
 
 
 
 
 
 

Termík teplo za 20 minut 
Skutečné teplo z radiátoru do pokoje 

  
Termík, ventilátory pod radiátor úspora energie za topení 
  
Obsah balení: 
1x lišta ventilátory a elektronikou 
1x čidlo s káblem, konektor a samolepka 
2x šrouby držáku 
2x držáky 
2x připevňovací destičky 
1x síťový adaptér 
  
Přídavné zařízení k radiátoru - přemístění teplého vzduchu do místnosti 
Zvyšuje účinnost radiátorů až 3,5 x 

  
1. Zvýšením účinnosti je možno snížit teplotu topné vody až o 20°C. 
2. Zkrátí se doba počátečního vytápění místnosti až na pětinu času. 
3. Při pořizování nových radiátorů je možno použít menší plochu. 
4. Udržovací teplotu (např. přes noc) je možno snížit až o 2,5°C. 
  
Řada 4 malých a velmi tichých ventilátorů připevněná zespodu na hranu radiátoru topení, 
urychlí průtok teplého vzduchu radiátorem, a tím až 5x zrychlí oteplení vzduchu ve vyhřívané místnosti. 
Při použití prostorového termostatu, termohlavic a při dobrém nastavení celého topného systému 
lze dosáhnout úspory nákladů na topení více než 50%. 
  
Elektronika zařízení kontroluje teplotu radiátoru a spíná ventilátory pouze v případě, 
když je radiátor teplejší než cca 30°C a také umožnuje manuální regulaci otáček ventilátorů. 
Napájení je přes síťový adaptér 12V. Spotřeba el. energie je cca 50,- Kč za celou topnou sezónu. 
Velmi jednoduchá montáž. Nejvhodnější využití je pro plechové deskové radiátory. 
V případě starších litinových radiátorů Vám na požádání pošleme speciální závěsné držáky pro tento typ radiátorů. 
V tomto případě se TERMÍK umísťuje zavěšením na zadní stranu radiátoru. 
  
Technické údaje a výpočty: 
Napájecí napětí: Stejnosměrné napětí 12V (max. 15V DC) konektor DC 5,5 x 2,1mm 
Napájecí proud: 4 ventilátory = cca 320mA, elektronika = cca 6mA 
Teplotní senzor: Termistor přívodní kabel 70cm 
  
Rozměry: 
Délka: 590mm 
Šířka: 86mm 
Výška: 30mm 
Průtok: 1 ventilátor cca 40 m/3 / hodina 
Spotřeba energie: cca 4W 
Spotřeba na sezónu: Topná sezóna cca 220 dní (denně průměrně 12 hodin) = 2 640 hodin 
4 ventilátory = 4W x 2 640 hodin = cca 10 560 Wh = 10,56 kWh 
Regulace otáček: manuálním knoflíkem 50 - 100 % 
  
Záruka: 
24 měsíců ode dne prodeje 
Záruka zaniká pokud byl přístroj napájen vyšším napájecím napětím než je předepsáno (max. 15 VDC). 
Vnitřní nevratná přepěťová pojistka tuto skutečnost dokáže zaregistrovat. 
Přístroj pracuje optimálně a nejúsporněji při použití zdroje dodávaného jako součást Termíku 
  

 

 

tel:+420

