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Екологічно чисте тепло
Тепла підлога сприятливо впливає на здоров’я всієї родини.
Діти із задоволенням грають на її приємній теплій поверхні.

Естетичність та дизайн
У порівнянні з традиційними джерелами тепла, системи «тепла підлога» повністю 
невидимі. Ви отримуєте більше можливостей для оформлення інтер’єру.

Простий монтаж 
Системи «тепла підлога» легко встановити, в тому числі на існуючу основу підлоги. Ці 
системи сумісні з усіма типами декоративних покриттів.  

Економічність і довговічність
Тепла підлога дозволяє знизити витрати на обігрів – застосування терморегуляторів 
з функцією програмування обігріву дозволяє знизити споживання електроенергії на 
70%. Тепла підлога – одна з найбільш надійних систем обігріву, термін її експлуатації 
складає більше 50 років.

Комфорт преміум-класа
Установка електричної теплої підлоги – чудовий спосіб створити 
умови теплового комфорту в приміщеннях. Тепла підлога може 
використовуватися як основна, або як допоміжна система опалю-
вання.

Центральне опалення Кабельна тепла підлога

24 oC 

22 oC 

22 oC 

20 oC 
24 oC 

20 oC 

Установка системи «тепла підлога» – 
це сучасне і екологічне рішення для оптимальної підтримки 
заданої температури в будинку і офісі. Тепла підлога ство-
рює атмосферу затишку і тепла у вашій квартирі, заміському 
будинку або на дачі. 

Використання терморегулятора робить теплу підлогу еко-
номічним рішенням.

Тепла підлога



Теплолюкс Alumia – тонка тепла підлога на основі 
мініатюрного нагрівального кабелю, укладеного 
між шарами фольги. Може бути використана для 
влаштування комфортного підігріву підлоги без 
заливки будівельними сумішами і встановлюєть-
ся безпосередньо під підлогове покриття, гаран-
туючи тепло і комфорт в приміщеннях будь-якого 
типу.

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 90 °C

Мінімальна температура зберігання -20 °C

Мінімальна температура установки -10 °C

Потужність 150 Вт/м²

Діаметр кабелю 0,9–1,8 мм

Технічні характеристики кабелю
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Конструкція

Монтаж

Переваги
Поєднує всі якісні переваги кабельних та плівко-
вих теплих підлог:

• Укладається під покриття: ламінат, паркет, 
лінолеум, ковролін 

• Сухий монтаж без стяжки

• Не піднімає рівень підлоги 

• Максимально швидкий простий монтаж – 
достатньо розкласти і підключити терморегу-
лятор (без монтажу з’єднань) 

• Всі з’єднання виконані в заводських умовах з 
необхідними етапами контролю

• Готовий до використання відразу після укладки

• Фольга рівномірно розподіляє тепло, екранує 
електромагнітне випромінювання 

• Нагрівальний мат заземлений і електрично 
безпечний 

Теплолюкс Alumia
Нагрівальні мати на фользі

Під ламінат/паркетну дошку

Під лінолеум/ковролін

Ламінат / паркетна дошка

Поліетиленова плівка
Нагрівальний мат на фользі
Теплоізоляція

Основа підлоги

Лінолеум / ковролін

ДВП/фанера
Поліетиленова плівка 
Нагрівальний мат на фользі
Теплоізоляція

Основа підлоги

1. Багатодротові нагрівальні жили. 
2. Ізоляція – термопластичний еластомер. 

1. Ізольований нагрівальний кабель між двома склеєними 
шарами фольги. 

2. З’єднувальна муфта з дротом заземлення.
3. Установчий дріт.
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Технічні характеристики матів Теплолюкс Alumia

Тип мату Розмір, Ш × Д, м Потужність, Вт Площа обігріву, м2

Alumia 75-0.5 0.5 × 1.0 75 0.5

Alumia 150-1.0 0.5 × 2.0 150 1.0

Alumia 225-1.5 0.5 × 3.0 225 1.5

Alumia 300-2.0 0.5 × 4.0 300 2.0

Alumia 375-2.5 0.5 × 5.0 375 2.5

Alumia 450-3.0 0.5 × 6.0 450 3.0

Alumia 525-3.5 0.5 × 7.0 525 3.5

Alumia 600-4.0 0.5 × 8.0 600 4.0

Alumia 675-4.5 0.5 × 9.0 675 4.5

Alumia 750-5.0 0.5 × 10.0 750 5.0

Alumia 900-6.0 0.5 × 12.0 900 6.0

Alumia 1050-7.0 0.5 ×14.0 1050 7.0

Alumia 1200-8.0 0.5 × 16.0 1200 8.0

Alumia 1350-9.0 0.5 × 18.0 1350 9.0

Alumia 1500-10.0 0.5 × 20.0 1500 10.0

Alumia 1800-12.0 0.5 × 24.0 1800 12.0

Комплект поставки

• Нагрівальний мат на фользі 

• Стрічка алюмінієва 

• Монтажна трубка з заглушкою 

• Інструкція з експлуатації, поєднана з паспортом 

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо



Двожильні нагрівальні мати Теплолюкс TROPIX 
призначені для комфортного обігріву підлоги в 
приміщеннях будь-якого типу. Мат легко укла-
дається в тонкий (8–10 мм) шар плиткового клею 
і може використовуватися під будь-яке підлогове 
покриття: плитку, мармур, ламінат, лінолеум або 
килимове покриття. Монтаж мату можливий як 
на нову основу підлоги, так і на існуючу підлогу 
в разі ремонту приміщення, особливо, якщо важ-
ливо витримати малу товщину підлоги.

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 90 °C

Мінімальна робоча температура -10 °C

Мінімальна температура зберігання -20 °C

Мінімальна температура установки -10 °C

Довжина установчого дроту 2 м

Діаметр кабелю 3,5–5,0 мм

Технічні характеристики кабелю
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Конструкція

1. Багатодротові жили не мають небезпеки зламу і погір-
шення контакту в муфті.

2. Екран з алюмолавсанової стрічки - важливий елемент
електромагнітної безпеки теплої підлоги. 

3, 4. Ізоляція і оболонка підвищують термін експлуатації.

1 3 2 4

Переваги
• Гарантія 25 років

• Наявність лінійки матів підвищеної потужності 
(200 Вт/м2) для «холодних приміщень» (перші 
поверхи, лоджії, балкон, зимовий сад), а також 
для використання в якості основного обігріву.

• Оптимальний для забезпечення комфортної 
температури поверхні підлоги таких підлого-
вих покриттів, як плитка, керамограніт.

• Зручність монтажу - кабель вже розкладений і 
закріплений на сітці. 

Теплолюкс TROPIX
Двожильні нагрівальні мати

1

2

3

Товщина кабелю 

менше 5 мм, що 

дозволяє використо-

вувати мінімальну

товщину плиткового

клею.

Малогабаритна

пресована муфта – 

інноваційне рішення, 

що забезпечує най-

вищу надійність.

Кабель надійно

зафіксований на

синтетичній 

склосітці, яка не

деформується при

розкладці.

1 2 3



Технічні характеристики матів Теплолюкс TROPIX

Тип мату Площа, 
м2

Потужність, 
Вт

Довжина
кабелю, м

Струм, 
A

MHH-130-1,00 1,00 130 10,5 0,6

MHH-170-1,30 1,30 170 14,0 0,8

MHH-215-1,50 1,50 215 17,0 1,0

MHH-285-2,00 2,00 285 24,0 1,3

MHH-375-2,50 2,50 375 30,0 1,7

MHH-480-3,00 3,00 480 35,0 2,2

MHH-535-3,50 3,50 535 42,0 2,4

MHH-630-4,50 4,50 630 51,0 2,9

MHH-770-5,50 5,50 770 64,0 3,5

MHH-900-6,50 6,50 900 73,0 4,1

MHH-1010-7,50 7,50 1010 81,0 4,6

MHH-1180-8,50 8,50 1180 97,0 5,4

MHH-1455-10,50 10,50 1455 119,0 6,6

MHH-1655-12,00 12,00 1655 131,0 7,5

MHH-1895-13,50 13,50 1895 160,0 8,6

Двожильний нагрівальний мат 
Теплолюкс TROPIX 130–160 Вт/м2

Двожильний нагрівальний мат 
Теплолюкс TROPIX 200 Вт/м2

Тип мату Площа, 
м2

Потужність, 
Вт

Довжина
кабелю, 
м

Струм, 
A

MHH-200-1,00 1,00 200 12,0 0,9

MHH-260-1,30 1,30 260 19,0 1,2

MHH-300-1,50 1,50 300 21,5 1,4

MHH-400-2,00 2,00 400 28,0 1,8

MHH-500-2,50 2,50 500 34,0 2,3

MHH-600-3,00 3,00 600 38,0 2,7

MHH-700-3,50 3,50 700 45,0 3,2

MHH-900-4,50 4,50 900 59,0 4,1

MHH-1100-5,50 5,50 1100 74,0 5,0

MHH-1300-6,50 6,50 1300 88,0 5,9

MHH-1500-7,50 7,50 1500 100,0 6,8

MHH-1700-8,50 8,50 1700 111,0 7,7

MHH-2100-10,50 10,50 2100 140,0 9,5

MHH-2400-12,00 12,00 2400 154,0 10,9

MHH-2700-13,50 13,50 2700 178,0 12,3

Комплект поставки

• Двожильний нагрівальний мат Теплолюкс TROPIX

• Гофрована трубка для датчика з заглушкою 

• Інструкція
• Паспорт

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300



Одножильні нагрівальні мати Теплолюкс MiNi 
застосовуються для комфортного обігріву під-
логи. Можуть використовуватися під будь-
яким покриттям на Ваш вибір: плитка, мар-
мур, ламінат, лінолеум або килимове покрит-
тя. Придатні для будь-якого типу приміщень і 
можуть монтуватися як на нову основу підлоги, 
так і на існуючу підлогу в разі ремонту примі-
щення, особливо в тих випадках, коли вкрай 
важливо витримати малу товщину конструкції 
підлоги.

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 70 °C

Мінімальна робоча температура -10 °C

Мінімальна температура зберігання -20 °C

Мінімальна температура установки -10 °C

Довжина установчого дроту

4 м+4 м 
(для матів з площею
обігріву до 3,6 м2)

4 м+8 м 
(для матів с площею
обігріву 4,2 м2 і більше)

Діаметр кабелю 3,6–4,1 мм

Технічні характеристики кабелю

8

Конструкція

Переваги
• Гарантія 25 років 

• Класичне рішення для підлог без стяжки 

• Зручність монтажу – кабель вже розкладений 
і закріплений на сітці 

• Доступна ціна 

• Швидкий та рівномірний обігрів 

Теплолюкс MINI
Одножильні нагрівальні мати

Товщина кабелю 

дозволяє використо-

вувати мінімальну

товщину плиткового 

клею.

Малогабаритна

пресована муфта –

інноваційне рішення, 

забезпечує найвищу

надійність.

Кабель надійно

зафіксований на

синтетичній 

склосітці, яка не 

деформується

при розкладці.

1

1

2

3

2 3

1. Багатодротові жили не мають небезпеки зламу і погір-
шення контакту в муфті. 

2. Екран з алюмолавсанової стрічки – важливий елемент 
електромагнітної безпеки теплої підлоги.

3, 4. Ізоляція і оболонка забезпечують підвищений термін 
експлуатації.

1 3 2 4



Технічні характеристики матів Теплолюкс MiNi

Тип мату Площа, м2 Потужність, Вт Довжина кабелю, м Струм, A

MH-105-0,65 0,65 105 12,7 0,5

MH-155-1,00 1,00 155 17,0 0,7

MH-200-1,40 1,40 200 23,5 0,9

MH-250-1,80 1,80 250 29,0 1,1

MH-345-2,30 2,30 345 39,0 1,6

MH-440-3,00 3,00 440 51,0 2,0

MH-540-3,60 3,60 540 62,0 2,5

MH-640-4,20 4,20 640 70,0 2,9

MH-760-5,00 5,00 760 85,0 3,5

MH-930-6,00 6,00 930 105,0 4,2

MH-1070-7,00 7,00 1070 122,0 4,9

MH-1180-8,00 8,00 1180 137,0 5,4

MH-1420-9,50 9,50 1420 160,0 6,5

MH-1700-11,50 11,50 1700 200,0 7,7

MH-1960-13,00 13,00 1960 220,0 8,9

МН-2300-15,30 15,30 2300 261,0 10,5

Одножильний нагрівальний мат Теплолюкс MiNi 140-160 Вт/м2

Комплект поставки

• Одножильний нагрівальний мат Теплолюкс MiNi

• Гофрована трубка для датчика з заглушкою

• Інструкція 

• Паспорт

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300



Двожильні нагрівальні секції Теплолюкс ТЛБЕ 
використовуються в якості основної системи опа-
лення, а також в якості системи комфортного 
підігріву холодної підлоги. Ці системи ідеально 
підходять для монтажу в стяжку і під будь-які 
декоративні покриття: плитку, мармур, ламінат, 
лінолеум або килимове покриття.

10

Конструкція

Переваги

•  Універсальність – секція може монтуватися в 
приміщеннях різного призначення і конфігу-
рації 

• Гарантія 25 років 

•  Двожильний кабель забезпечує зручність 
монтажу

Теплолюкс ТЛБЕ
Двожильні нагрівальні секції

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 70 °C

Мінімальна робоча температура -10 °C

Мінімальна температура зберігання -20°C

Мінімальна температура установки -10°C

Мінімальний радіус вигину 30 мм

Довжина установчого дроту 2 м

Діаметр кабелю 5,40–7,67 мм

Технічні характеристики кабелю

1. Багатодротові жили захищені від зламу і погіршення кон-
такту в муфті.

2. Екран з алюмолавсанової стрічки – важливий елемент 
електромагнітної безпеки теплої підлоги.

3,4. Ізоляція і оболонка забезпечують тривалий термін експлуа-
тації.

43 21

Надійна пресована муфта

виготовляється на автоматизованій

лінії методом заливки компаунда 

під тиском.

Для зручності розмо-

тування при монтажі 

секції поставляються 

на котушці.

1

2

1 2



Технічні характеристики секцій Теплолюкс ТЛБЕ

Тип секції Потужність, Вт Довжина кабелю, м Струм, А

20ТЛБЕ2-5-100 100 5,0 0,5

15ТЛБЕ2-13-190 190 13,0 0,9

15ТЛБЕ2-18-270 270 18,0 1,2

17ТЛБЕ2-21-340 340 21,0 1,5

18ТЛБЕ2-23-420 420 23,0 1,9

20ТЛБЕ2-26-520 520 26,0 2,4

20ТЛБЕ2-32-630 630 32,0 2,9

20ТЛБЕ2-42-800 800 42,0 3,6

20ТЛБЕ2-48-900 900 48,0 4,1

20ТЛБЕ2-63-1200 1200 63,0 5,5

20ТЛБЕ2-75-1400 1400 75,0 6,4

20ТЛБЕ2-100-2000 2000 100,0 9,1

20ТЛБЕ2-127-2540 2540 127,0 11,5

20ТЛБЕ2-161-3220 3220 161,0 14,6

Двожильна нагрівальна секція ТЛБЕ 15-20 Вт/м

Комплект поставки

• Двожильна нагрівальна секція Теплолюкс ТЛБЕ 

• Гофрована трубка для датчика з заглушкою

• Монтажна стрічка

• Інструкція
• Паспорт

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300



Одножильні нагрівальні секції Теплолюкс ТЛОЕ 
застосовуються в якості основної системи опа-
лення та в якості системи комфортного підігріву 
холодної підлоги. Ці системи ідеально підходять 
для монтажу в стяжку і можуть використову-
ватися з будь-яким декоративним покриттям: 
плиткою, мармуром, ламінатом, лінолеумом або 
килимовим покриттям.
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Конструкція

Переваги

•  Доступна ціна

•  Гарантія 25 років

•  Універсальність – може монтуватися в примі-
щеннях різного призначення і конфігурації 

•  Довговічність і надійність 

Теплолюкс ТЛОЕ
Одножильні нагрівальні секції

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 70 °C

Мінімальна робоча температура -10 °C

Мінімальна температура зберігання -20 °C

Мінімальна температура установки -10 °C

Мінімальний радіус вигину 30 мм

Довжина установчого дроту 2 м

Діаметр кабелю 5,4–6,2 мм

Технічні характеристики кабелю

Надійна пресована муфта

виготовляється на автоматизованій

лінії методом заливки компаунда 

під тиском.

Для зручності розмоту-

вання при монтажі

секції поставляються

на котушці.

1

2

1 2

1. Багатодротові жили захищені від зламу і погіршення кон-
такту в муфті.

2. Екран з алюмолавсанової стрічки – важливий елемент 
електромагнітної безпеки теплої підлоги.

3,4. Ізоляція і оболонка забезпечують тривалий термін експлуа-
тації.

43 21



Технічні характеристики секцій Теплолюкс ТЛОЕ

Тип секції Потужність, Вт Довжина кабелю, м Струм, А

14ТЛОЕ2-10-140 140 10,0 0,6

15ТЛОЕ2-13-190 190 13,0 0,9

15ТЛОЕ2-18-270 270 18,0 1,2

15ТЛОЕ2-21-330 330 21,0 1,5

20ТЛОЕ2-30-590 590 30,0 2,7

18ТЛОЕ2-38-700 700 38,0 3,2

20ТЛОЕ2-42-800 800 42,0 3,6

20ТЛОЕ2-48-900 900 48,0 4,1

21ТЛОЕ2-50-1050 1050 50,0 4,8

20ТЛОЕ2-63-1200 1200 63,0 5,5

20ТЛОЕ2-75-1400 1400 75,0 6,4

20ТЛОЕ2-90-1800 1800 90,0 8,2

20ТЛОЕ2-105-2100 2100 105,0 9,5

20ТЛОЕ2-125-2500 2500 125,0 11,4

20ТЛОЕ2-170-3400 3400 170,0 15,5

Одножильна нагрівальна секція ТЛОЕ 14-20 Вт/м

Комплект поставки
• Одножильна нагрівальна секція Теплолюкс ТЛОЕ

• Гофрована трубка для датчика з заглушкою

• Монтажна стрічка 

• Інструкція
• Паспорт

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300



Двожильні нагрівальні секції Теплолюкс ProfiRoll 
використовуються в якості основної системи обі-
гріву приміщень і в якості системи комфортного 
підігріву поверхні підлоги. Ці системи ідеаль-
но підходять для монтажу в стяжку і можуть 
використовуватися з будь-яким декоративним 
покриттям на Ваш вибір: плиткою, мармуром, 
ламінатом, лінолеумом або килимовим покрит-
тям в квартирі, в будинку, на дачі, в промислових 
і офісних приміщеннях.

14

Конструкція

Переваги
•  Довічна гарантія

• Інноваційна конструкція з’єднувальної муфти 
забезпечує підвищену надійність 

• Розширена лінійка секцій (18 типорозмірів) 
дозволяє вибрати комплект залежно від при-
значення приміщення, типу покриття і виду 
обігріву 

Теплолюкс ProfiRoll
Двожильні нагрівальні секції

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 90 °C

Мінімальна робоча температура -10 °C

Мінімальна температура зберігання -20 °C

Мінімальна температура установки -10 °C

Мінімальний радіус вигину 30 мм

Довжина установчого дроту 2 м

Діаметр кабелю 5,7–6,5 мм

Технічні характеристики кабелю

1. Багатодротові жили не мають небезпеки зламу і погір-
шення контакту в муфті. 

2. Екран з алюмолавсанової стрічки – важливий елемент 
електромагнітної безпеки теплої підлоги. 

3,4. В ізоляції і оболонці кабелю використовуються самі 
сучасні імпортні матеріали з поліпшеними характеристи-
ками та збільшеним терміном експлуатації.

2 431

1

2

Нова конструкція максимально 

захищеної і надійної муфти з 

ребрами забезпечує покращений 

тепловідвід, повну герметичність і 

захист нагрівального кабелю.

Знижена лінійна потужність 14 Вт/м дозволяє 

використовувати менший крок укладки, що дає 

більш рівномірний прогрів і можливість уникнути 

«ефекту зебри», а також забезпечує довговічність 

кабелю, а значить, його ефективну роботу і повну 

надійність.

1 2



Тип секції Потужність, Вт Довжина кабелю, м Струм, А

Profi Roll-160 160 11,0 0,7

Profi Roll-200 200 14,0 0,9

Profi Roll-240 240 17,5 1,1

Profi Roll-320 320 23,0 1,5

Profi Roll-400 400 28,5 1,8

Profi Roll-480 480 35,0 2,2

Profi Roll-600 600 47,0 2,7

Profi Roll-720 720 55,0 3,3

Profi Roll-800 800 61,0 3,6

Profi Roll-960 960 70,5 4,4

Profi Roll-1120 1120 80,5 5,1

Profi Roll-1280 1280 89,0 5,8

Profi Roll-1400 1400 97,0 6,4

Profi Roll-1600 1600 114,0 7,3

Profi Roll-1800 1800 131,0 8,2

Profi Roll-1920 1920 138,0 8,7

Profi Roll-2000 2000 143,0 9,1

Profi Roll-2400 2400 171,0 10,9

Технічні характеристики секцій Теплолюкс ProfiRoll

Комплект поставки
• Двожильна нагрівальна секція Теплолюкс ProfiRoll 

• Гофрована трубка для датчика з заглушкою 

• Монтажна стрічка 

• Інструкція 

• Паспорт 

Двожильна нагрівальна секція Теплолюкс Profi Roll 14 Вт/м

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300



2

1. Багатодротові жили захищені від зламу і погіршення кон-
такту в муфті. 

2. Екран з алюмолавсанової стрічки – важливий елемент 
безпеки, який майже повністю гасить електромагнітне 
випромінювання. 

3. Для ізоляції і оболонки кабелю обрані найсучасніші імпортні 
матеріали з поліпшеними характеристиками і збільшеним 
терміном експлуатації. 

• Лінійка 120 Вт – для чутливих підлогових 
покриттів, навіть для паркету.

• Лінійка 160 Вт – для холодних підлогових 
покриттів. 

ProfiMat легко укласти в тонкий (8–10 мм) шар 
клею. Система може використовуватися під будь-
яке покриття: плитку, мармур, ламінат, лінолеум 
і килимове покриття. Це рішення підходить для 
будь-якого типу приміщень – мати можуть монту-
ватися як на нову основу підлоги, так і на існуючу 
підлогу в разі ремонту приміщення, особливо, 
коли важливо витримати малу товщину підлоги.

Номінальна напруга ~220 В

Максимальна робоча температура 90 °C

Мінімальна робоча температура -10 °C

Мінімальна температура зберігання -20 °C

Мінімальна температура установки -10 °C

Довжина установчого дроту 2 м

Діаметр кабелю 3,41–4,6 мм

Технічні характеристики кабелю
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Конструкція

Переваги
•  Довічна гарантія

• Розширена по потужності і типорозмірам ліній-
ка нагрівальних матів дозволяє вибрати ком-
плект залежно від призначення приміщення, 
типу покриття і виду обігріву

• Нова технологія кріплення кабелю до сітки 
забезпечує швидкий і зручний монтаж. 

Теплолюкс ProfiMat
Двожильні нагрівальні мати

21 3

1

2

3

Товщина кабелю 

близько 4 мм дозво-

ляє використовувати 

мінімальну товщину 

плиткового клею.

Малогабаритна

пресована муфта –

інноваційне рішення, 

що забезпечує най-

вищу надійність.

Унікальна пришив-

на технологія кріпле-

 ння кабелю гаран-

тує фіксацію кабелю

під час монтажу,

а також максималь-

ну тепловіддачу.1 3



Технічні характеристики матів Теплолюкс ProfiMat

Тип мату Площа, 
м2

Потужність, 
Вт

Довжина
кабелю, м

Струм, 
A

Profi Mat120-1,0 1,0 120 12,0 0,5

Profi Mat120-1,5 1,5 180 17,5 0,8

Profi Mat120-2,0 2,0 240 22,0 1,1

Profi Mat120-2,5 2,5 300 30,0 1,4

Profi Mat120-3,0 3,0 360 31,5 1,6

Profi Mat120-3,5 3,5 420 40,5 1,9

Profi Mat120-4,0 4,0 480 47,0 2,2

Profi Mat120-5,0 5,0 600 66,0 2,7

Profi Mat120-6,0 6,0 720 77,0 3,3

Profi Mat120-7,0 7,0 840 81,0 3,8

Profi Mat120-8,0 8,0 960 94,0 4,4

Profi Mat120-9,0 9,0 1080 105,0 4,9

Profi Mat120-10,0 10,0 1200 120,0 5,5

Profi Mat120-12,0 12,0 1440 144,0 6,5

Profi Mat120-15,0 15,0 1800 182,0 8,2

Двожильний нагрівальний мат 
Теплолюкс Profi Mat 120 Вт/м2

Двожильний нагрівальний мат 
Теплолюкс Profi Mat 160 Вт/м2

Тип мату Площа, 
м2

Потужність, 
Вт

Довжина
кабелю, м

Струм, 
A

Profi Mat160-1,0 1,0 160 15,0 0,7

Profi Mat160-1,5 1,5 240 22,0 1,1

Profi Mat160-2,0 2,0 320 28,5 1,5

Profi Mat160-2,5 2,5 400 28,5 1,8

Profi Mat160-3,0 3,0 480 35,5 2,2

Profi Mat160-3,5 3,5 560 50,5 2,5

Profi Mat160-4,0 4,0 640 49,5 2,9

Profi Mat160-5,0 5,0 800 69,5 3,6

Profi Mat160-6,0 6,0 960 87,5 4,4

Profi Mat160-7,0 7,0 1120 103,0 5,1

Profi Mat160-8,0 8,0 1280 106,0 5,8

Profi Mat160-9,0 9,0 1440 121,0 6,5

Profi Mat160-10,0 10,0 1600 130,0 7,3

Profi Mat160-12,0 12,0 1920 160,0 8,7

Profi Mat160-15,0 15,0 2400 198,0 10,9

Комплект поставки

• Двожильний нагрівальний мат Теплолюкс ProfiMat

• Гофрована трубка для датчика з заглушкою 

• Інструкція 

• Паспорт 

Для управління теплими підлогами 
рекомендуємо

Терморегулятори серії ТР 500, SE 200 з сенсорним дисплеєм
або MCS 300 – систему дистанційного керування за 
допомогою смартфона

Детальніше на стор. 24

ТР 510 ТР 515 ТР 520

 Wi-Fi
 

SE 200 MCS 300
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Green Box
Двожильні нагрівальні секції

Переваги
• Гарантія 15 років 

• Монтаж в стяжку або в шар плиткового клею 

• Для площ складної конфігурації

• Вигідна ціна

Універсальний
Green Box можна використовувати як джерело 
основного обігріву приміщення (монтаж кабелю 
в цементно-піщану стяжку) або як джерело ком-
фортного обігріву (монтаж кабелю в шар плитко-
вого клею).

Екологічний
Green Box безпечний для здоров’я, всі компонен-
ти виготовлені з екологічних матеріалів і повністю 
відповідають санітарним нормам.

Економічний в експлуатації
Інноваційний нагрівальний кабель робить спожи-
вання електроенергії мінімальним.

Простий і зручний
Green Box ідеально підходить для монтажу систем 
обігріву підлоги в приміщеннях складної конфігу-
рації і в приміщеннях з великою кількістю меблів 
і побутової техніки.

 min

Комплект поставки

• Монтажна стрічка

• Нагрівальний кабель на котушці 

• Інструкція з монтажу і експлуатації 

• Гофротрубка з заглушкою

Обігрі-
ваєма
площа,
м2

Марка секції
Загальна
потуж-
ність, В

Максима-
льний
струм, А

Крок 
розкладки, 
см

0,9–1,3 GB-150 140 0,6 9,3–12,7

1,4–1,9 GB-200 210 1,0 8,0-10,9

2,3-3,2 GB-150+GB-200 350 1,6 8,5-11,6

3,3-4,5 GB-500 490 2,2 9,3-12,7

4,2-5,7 GB-500+GB-150 630 2,9 9,3-12,7

4,7-6,4 GB-500+GB-200 700 3,2 8,9-12,1

5,7-7,7 GB-850 850 3,9 9,4-12,9

6,5-8,9 GB-1000 980 4,5 8,0-10,9

7,5-10,2 GB-1000+GB-150 1120 5,1 8,1-11,1

7,9-10,8 GB-1000+GB-200 1190 5,4 8,0-10,9

8,9-12,2 GB-500+GB-850 1340 6,1 9,4-12,8

9,8-13,4 GB-1000+GB-500 1470 6,7 8,4-11,4

12,3-16,7 GB-1000+GB-850 1840 8,4 8,6-11,7

13,1-17,8 GB-1000+GB-1000 1960 8,9 8,0-10,9

Таблиця площ і комплектів

Технічні характеристики

Марка
секції

Колір
оболонки

Номіна-
льна
потужні-
сть,
Вт

Довжина 
секції, 
м

Опір, 
Ом

GB-150 Червоний 140 10,0 332,8-385,6

GB-200 Зелений 210 17,5 218,1-252,8

GB-500 Сірий 490 35,0 88,2-102,4

GB-850 Сірий 850 60,0 51,6-60,3

GB-1000 Зелений 980 82,0 42,6-49,4



Warmstad
Нагрівальні секції та мати

Переваги
• Гарантія 15 років 

• Традиційна надійність нагрівального кабелю.

• Простий та економічний монтаж.

• Європейський рівень комфорту.

Переваги
• Гарантія 15 років 

• Нагрівальний мат 4-го покоління.

• Простий та економічний монтаж.

• Європейський рівень комфорту.

Нагрівальні секції Нагрівальні мати

Німецький стандарт якості Німецький стандарт якості

Марка Площа 
обігріву, м2

Потужність, 
Вт

Довжина 
кабелю, м

WSS-110 0,7-1,0 110 6

WSS-150 1,0-1,4 150 8,5

WSS-210 1,4-1,9 210 11,5

WSS-250 1,7-2,3 250 13,5

WSS-360 2,4-3,3 360 18

WSS-450 3,0-4,1 450 25

WSS-530 3,5-4,8 530 32

WSS-665 4,4-6,0 665 42

WSS-920 6,1-8,4 920 57

WSS-1115 7,4-10,1 1115 70

WSS-1375 9,2-12,5 1375 84

WSS-1610 10,7-14,6 1610 102

WSS-2050 13,7-18,6 2050 115

WSS-2270 15,1-20,6 2270 126

WSS-2680 17,9-24,4 2680 140

Технічні характеристики

Марка Площа 
обігріву, м2

Потужність, 
Вт

Розмір мата, 
мм

WSM-100-0,65 0,65 100 0,5x1,3

WSM-175-1,20 1,2 175 0,5x2,4

WSM-220-1,50 1,5 220 0,5x3,0

WSM-300-2,00 2 300 0,5x4,0

WSM-400-2,70 2,7 400 0,5x5,4

WSM-485-3,20 3,2 485 0,5x6,4

WSM-580-3,85 3,85 580 0,5x7,7

WSM-680-4,50 4,5 680 0,5x9,0

WSM-790-5,25 5,25 790 0,5x10,5

WSM-910-6,00 6 910 0,5x12,0

WSM-1060-7,0 7 1060 0,5x14,0

WSM-1210-8,0 8 1210 0,5x16,0

WSM-1360-9,0 9 1360 0,5x18,0

WSM-1530-10,2 10,2 1530 0,5x20,4

WSM-1890-12,5 12,5 1890 0,5x25,0

WSM-2190-14,5 14,5 2190 0,5x29,0

WSM-2420-16,0 16 2420 0,5x32,0

Технічні характеристики
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Наш комфорт
Нагрівальні секції та мати

20

Переваги теплої підлоги 
«Наш Комфорт»
Висока якість
Теплі підлоги «Наш Комфорт» виробляються для 
українського споживача компанією «Спеціальні 
системи і технології» на найбільшому в Європі 
заводі. 100% продукції проходять випробування 
в лабораторних умовах. Гарантія на теплі підлоги 
«Наш Комфорт »становить 15 років.

Доступна ціна
«Наш Комфорт» – найбільш доступна за ціною 
марка якісних і надійних теплих підлог. «Наш 
Комфорт» – кращий вибір по співвідношенню 
ціна-якість. У загальній вартості матеріалів для 
ремонту та оздоблення (наприклад, ванної кім-
нати) вартість теплої підлоги «Наш Комфорт» не 
перевищує 5%.

Безпека
Нагрівальний кабель, який використовується в 
теплих підлогах «Наш Комфорт» екранований, 
абсолютно нешкідливий для здоров’я людини і 
може використовуватися в приміщеннях з висо-
кою вологістю, що підтверджено відповідними 
сертифікатами. 

Універсальність
Тепла підлога «Наш Комфорт» використовуєть-
ся для обігріву будь-яких приміщень і може 
бути встановлена під більшість типів підлогових 
покриттів: ламінат, ковролін, лінолеум, керамічна 
плитка. 

Комплект «Наш Комфорт» НК
Комплект тeплої підлоги «Наш Комфорт» на 
основі одножильного екранованого кабелю. 
Встановлюється в цементно-піщану стяжку тов-
щиною 30-50 мм. Призначений для комфортного 
і основного обігріву.

Комплект «Наш Комфорт» БНК
Комплект тeплої підлоги «Наш Комфорт» на основі 
двожильного екранованого кабелю. Встановлюється 
в цементно-піщану стяжку товщиною 30-50 мм. 
Призначений для комфортного і основного обігріву.

Управління домашнім комфортом
Використання теплої підлоги дозволяє досягти ком-
фортного розподілу температури повітря в приміщенні:

• на рівні підлоги вона становить +24 °С, 

• на рівні пояса +22 °С,

• в області голови +20 °С. 

На думку медиків, саме така градація температур є 
оптимальною для людського організму.

Обігрі-
ваєма 
площа, 
м2

Марка 
секції

Потужність
при 220 В, 
кВт

Довжина
секції, 
м

Довжина 
монтажної 
стрічки 
(25 мм), м

0,7-1,0 БНК-110 0,11 6 2

1,0-1,4 БНК-150 0,15 9 3

1,3-1,8 БНК-200 0,20 11,5 3

1,7-2,4 БНК-260 0,26 14 5

2,4-3,3 БНК-360 0,36 19 6

3,0-4,1 БНК-450 0,45 25 8

3,6-4,9 БНК-540 0,54 31 8

4,7-6,4 БНК-700 0,70 40 10

6,2-8,5 БНК-930 0,93 53 12

8,1-11,0 БНК-1210 1,21 68 15

9,6-13,1 БНК-1440 1,44 80 20

11,8-16,1 БНК-1770 1,77 98 25

15,8-21,5 БНК-2370 2,37 128 30

17,9-24,5 БНК-2690 2,69 145 30

Обігрі-
ваєма 
площа, 
м2

Марка 
секції

Потужність
при 220 В, 
кВт

Довжина
секції, 
м

Довжина 
монтажної 
стрічки 
(25 мм), м

1,7-2,3 НК-250 0,25 17 3

2,5-3,4 НК-370 0,37 23 5

3,1-4,2 НК-460 0,46 28 6

3,7-5,0 НК-550 0,55 31 6

5,1-7,0 НК-770 0,77 42 8

5,7-7,7 НК-850 0,85 53 10

6,7-9,1 НК-1000 1,00 60 12

8,7-11,8 НК-1300 1,30 71 15

10,0-13,6 НК-1500 1,50 83 15

11,3-15,5 НК-1700 1,70 92 20



21

Як вибрати теплу підлогу
Крок 1. 
Розрахуйте площу для обігріву, не зайняту мебля-
ми і побутовою технікою.

Крок 2. 
Виберіть тип обігріву: 
КОМФОРТНЕ ОПАЛЕННЯ 
Тепла підлога доповнює основне опалення примі-
щення. Рекомендована потужність для цього типу 
обігріву становить 110–130 Вт/м2.
ОСНОВНЕ ОПАЛЕННЯ 
Тепла підлога – єдине джерело опалення примі-
щення. Рекомендована потужність для цього типу 
обігріву становить 130-150 Вт/м2. Тепла підлога 
повинна займати не менше 70% площі примі-
щення.

Крок 3. 
Визначте необхідну потужність для Вашого примі-
щення за формулою:

Комплект «Наш Комфорт» ТНК
Комплект теплої підлоги «Наш 
Комфорт» на основі нагрівальних 
матів з одножильним екранова-
ним кабелем. Встановлюється 
в розчин для кріплення плит-
ки (5-10 мм). Призначений для 
комфортного обігріву підлоги.

Площа, м2 Марка секції Потужність при 220 В, кВт

0,65 тНК-105-0,65 0,105

1,00 тНК-155-1,00 0,155

1,40 тНК-200-1,40 0,200

2,30 тНК-345-2,30 0,345

3,00 тНК-440-3,00 0,440

3,60 тНК-540-3,60 0,540

4,20 тНК-640-4,20 0,640

5,00 тНК-760-5,00 0,760

6,00 тНК-930-6,00 0,930

7,00 тНК-1070-7,00 1,070

8,00 тНК-1180-8,00 1,180

9,50 тНК-1420-9,50 1,420

13,00 тНК-1960-13,00 1,960

Комплект теплої підло-
ги «Наш Комфорт» на 
основі нагрівальних 
матів з двожильним 
екранованим кабелем. 
Встановлюється в шар 
розчину для кріплен-
ня плитки (5-10 мм). 
Призначений для ком-
фортного обігріву під-
логи.

Комплект «НК» 2НК

Площа, м2 Марка секції Потужність при 220 В, кВт

0,50 2НК-75-0,50 0,075

1,00 2НК-130-1,00 0,130

1,50 2НК-215-1,50 0,215

2,00 2НК-285-2,00 0,285

2,50 2НК-375-2,50 0,375

3,00 2НК-480-3,00 0,480

3,50 2НК-535-3,50 0,535

4,50 2НК-630-4,50 0,630

5,50 2НК-770-5,50 0,770

6,50 2НК-900-6,50 0,900

7,50 2НК-1010-7,50 1,010

8,50 2НК-1180-8,50 1,180

10,00 2НК-1400-10,00 1,400

12,00 2НК-1575-12,00 1,575

13,50 2НК-1895-13,50 1,895

×

=

ПЛОЩА ОБІГРІВУ

ПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ ОБРАНОГО 
ТИПУ ОБІГРІВУ (110 150 ВТ/М2)

ПОТУЖНІСТЬ СИСТЕМИ

Крок 4.
Виберіть тип теплої підлоги: класична тепла під-
лога на основі одножильних або двожильних 
нагрівальних секцій або тонка тепла підлога на 
основі одножильних або двожильних нагріваль-
них матів.

Терморегулятори

Марка терморегулятора*

1 Терморегулятор ТР 111**

2 Терморегулятор ТР 711 (ж/к дисплей)**

3 Терморегулятор ТР 721 (програмований)**

4 Терморегулятор ТР 730 (двозонний)***

5 Терморегулятор SE 200 (сенсорний)

6 Терморегулятор MCS 300 (керування по Wi-Fi)

* У комплекті з терморегулятором поставляється датчик 
температури підлоги.

** У базовій комплектації колір корпусу – білий або кремовий.
*** У комплект входять два датчика температури.

 Wi-Fi
 

1

4

2

5

3

6
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Green Box Agro
Двожильні нагрівальні секції

Система призначена для підігріву верхнього шару 
грунту в теплицях, оранжереях, розплідниках.

Можливості Green Box Agro
Система дозволяє продовжити сезон вирощуван-
ня культур за рахунок більш ранньої висадки у 
весняний час і більш пізнього завершення періо-
ду вегетації в осінній час. Green Box Agro забез-
печить захист культур від заморозків в умовах 
холодних ночей і несприятливої погоди в літній 
період.

Як працює Green Box Agro
Система підтримує постійну температуру ґрунту 
за рахунок циклічного включення нагрівального 
кабелю, який встановлюється в шарі грунту під 
кореневою системою рослин. Регулювання тем-
ператури здійснюється за допомогою електрон-
ного терморегулятора, який заміряє температуру 
по датчику, встановленому в підігріваємому шарі 
грунту.

Вибір нагрівальної секції проводиться 
наступним чином:
Визначається площа ділянки (грядки), для якої 
потрібно встановити підігрів. Значення площі 
обігріву множиться на рекомендовану питому 
потужність 100 Вт на 1 кв.м.

Вибирається найближча по потужності секція 
14GBA (див. таблицю).

Комплект поставки

• Нагрівальний кабель

• Терморегулятор ТР 600 з датчиком 
температури

Як вибрати систему

Найменування
секції

Потужність, 
Вт

Площа
обігріву, м2

14GBA-200 200 2

14GBA-300 300 3

14GBA-400 400 4

14GBA-500 500 5

14GBA-650 650 6,5

14GBA-815 815 8

14GBA-980 980 10

14GBA-1150 1150 11,5

14GBA-1480 1480 15

1

1

2

2

3

4

5

5

3

1. Грунт.
2. Сітка.
3. Пісок.
4. Нагрівальна секція.
5. Терморегулятор ТР 600 з 

датчиком температури.
Терморегулятор купується окремо.



1. Нагрівальна плівка фіксованої довжини. 
2. Установчі дроти з ізоляцією в двох колірних 

виконаннях. 
3. Затискачі.
4. Ізоляційний скотч. 
5. Паспорт. Керівництво з монтажу та експлуатації.

1. Паркетна дошка. 
2. Поліетиленова плівка. 
3. Тепла підлога.
4. Тепловідбивний матеріал.
5. Стяжка або первинна підлога. 

1. Ламінат. 
2. Поліетиленова плівка. 
3. Тепла підлога.
4. Тепловідбивний матеріал.
5. Стяжка або первинна підлога.

1. Ковролін. 
2. ДВП/Фанера. 
3. Поліетиленова плівка.
4. Тепла підлога.
5. Тепловідбивний матеріал.
6. Стяжка або первинна підлога.

1. Лінолеум. 
2. ДВП/Фанера. 
3. Поліетиленова плівка.
4. Тепла підлога.
5. Тепловідбивний матеріал.
6. Стяжка або первинна підлога.

Склад комплекту

Під паркетну дошку

Під ламінат

Під ковролін

Під лінолеум
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SLIM HEAT
Плівкова тепла підлога

Плівкова тепла підлога Slim Heat – високотех-
нологічна система електрообігріву на основі 
нагрівальної плівки, яка забезпечує швидкий і 
рівномірний прогрів поверхні підлоги і створення 
комфортної температури в приміщеннях різного 
призначення.

Плівкова тепла підлога Slim Heat оптимально 
поєднується з наступними типами декоративних 
покриттів:

Виріб розроблено відповідно до європейських 
стандартів якості та відповідає вимогам безпеки 
і екологічності.

Гарантійний термін експлуатації нагрівальної 
плівки становить 7 років.

Варіанти монтажу
Варіанти монтажу плівкової теплої підлоги Slim Heat під різні 
декоративні підлогові покриття:

Найменування 
комплекту теплої підлоги 
«Наш комфорт» ПНК

Номінальна
потужність, 
Вт

Обігріваєма 
площа, м2

Довжина 
нагрівальної 
плівки, м

ПНК 220-1,0 220 1,0 2,0

ПНК 440-2,0 440 2,0 4,0

ПНК 660-3,0 660 3,0 6,0

ПНК 880-4,0 880 4,0 8,0

ПНК 1100-5,0 1100 5,0 10,0

ПНК 1320-6,0 1320 6,0 12,0

ПНК 1540-7,0 1540 7,0 14,0

ПНК 1760-8,0 1760 8,0 16,0

ПНК 1980-9,0 1980 9,0 18,0

ПНК 2200-10,0 2200 10,0 20,0

Технічні характеристики і склад комплектів

Паркетна дошка Ламінат

Ковролін Лінолеум

1

2 4 3

5

1

1

2

2
3

3

4

4

5

1

2
3

4

5

5

6

1

2
3

4

5
6



ТР 520

Теплолюкс серія ТР500
Терморегулятори
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Терморегулятори серії ТР500 виконані в унікаль-
ному дизайні. Особливий стиль і сучасність візу-
ально виділяють ці регулятори з ряду аналогів і 
дозволяють вписати їх в будь-який інтер’єр.

ТР 510. Класика керування
• Простий механізм керування 

• Вимикач інтегрований в диск 
регулювання

• Ідеальний для випадків, коли не 
потрібно програмування

• Стильний корпус-моноблок вико-
наний без додаткового обрамлен-
ня. Завдяки мінімальній кількості 
деталей ТР 510 легко встановити

ТР 515. Для шанувальників точності
• Індикація з підсвічуванням темпе-

ратури на великому дисплеї 

• Цифрове регулювання 

• Точність підтримки температури
(+/- 0,5 С) 

• Вбудований годинник 

• 2 датчика температури: вбудова-
ний і виносний 

ТР 520. Домашній охоронець теплоти
• Дисплей з підсвічуванням

• Програмування 4 подій

• Збереже до 70% електрики 

• 2 датчика температури: вбудова-
ний і виносний 

• Розігріє теплу підлогу до повер-
нення додому і вимкне, коли ніко-
го немає вдома 

• Повністю розділяє стиль життя 
власника, має окремий розклад 
на кожен день тижня

Установка
Терморегулятор монтується на стіну врізним або наклад-
ним способом і ідеально вписується в будь-який інтер’єр.

Зручні кнопки для
створення сценарію
температури

Подієвий
програмний режим
і економія до 70%
енергоспоживання

Можливі кольори
корпусу – білий
і кремовий

Простий механізм
керування і стиль-
ний дизайн

Також доступна коробка для зовнішнього монтажу.

Коробка перехідна для накладного монтажу 
ТР 500

ТР 510 ТР 520ТР 515



ТР 510ТР 515

Технічні характеристики

Тип терморегулятора аналоговий цифровий цифровий

Напруга живлення 220 В (+10% -15%) 220 В (+10% -15%) 220 В (+10% -15%)

Максимальний комутований струм навантаження 16 А (3,5 кВт) 16 А (3,5 кВт) 16 А (3,5 кВт)

Споживана потужність (терморегулятор) 450 мВт 450 мВт 450 мВт

Маса 90 г 150 г 150 г

Габарити 86×86×35 мм 86×86×35 мм 86×86×35 мм

Ступінь захисту IP20 IP20 IP20

Клас захисту II II II

Виносний датчик температури підлоги (TST02) NTC 6,8 кОм NTC 6,8 кОм NTC 6,8 кОм

Довжина установчого дроту датчика 2 м 2 м 2 м

Допустима навколишня температура від +5°С до +40°С від +5°С до +40°С від 5°С до +40°С

Допустима відн. вологість повітря 80% 80% 80%

Межі регулювання температури від +5°С до +45°С від +5°С до +45°С від +5°С до +35°С

Колір корпусу білий, кремовий білий, кремовий білий, кремовий

Гарантія 3 роки 3 роки 3 роки

Довжина з'єднувального проводу 2 м

Діапазон вимірюваних температур +5°C ... +45°C

Тип чутливого елементу терморезистор 6,8 кОм / 25°C

ТР 510 ТР 520ТР 515

Датчик температури підлоги ТST02

Комплект поставки
• Терморегулятор
• Датчик температури 

• Інструкція



MCS 300
Система управління теплими підлогами з мобільних пристроїв

Система Mobile Comfort System складається з 
терморегулятора з вбудованим Wi-Fi модулем і 
спеціального безкоштовного додатку для мобіль-
них пристроїв. Дистанційне керування обігрівом 
підлоги здійснюється по мережі Wi-Fi безпосеред-
ньо зі смартфона з встановленим додатком MCS 
300 або через домашній Wi-Fi роутер.

MCS 300 призначений для керування електричними 
системами обігріву приміщень:

• водяними* і електричними теплими підлогами; 

• нагрівальними котлами; 

• радіаторами та іншим електрообладнанням. 

Схема роботи системи

• Контроль роботи систем теплих підлог з екрану 
смартфона по мережі Wi-Fi надає унікальну мож-
ливість дистанційно керувати температурним 
режимом в квартирі, будинку або на дачі

• Безкоштовний додаток до мобільних пристроїв 
на російській мові. Підтримує найпопулярніші 
платформи: Apple iOS, Android, WinMobile 

• Можливість контролювати роботу до 32 систем 
електрообігріву в різних приміщеннях дозволяє 
користувачеві встановлювати комфортний тем-
пературний режим у всіх приміщеннях, обладна-
них системою тепла підлога з терморегулятором 
MCS 300

• Широкі можливості налаштування і програму-
вання для кожного дня тижня дозволяють еко-
номити до 70% споживання електроенергії при 
роботі теплої підлоги

Переваги

р

 Wi-Fi

Ваш смартфон
з додатком

MCS 300

Wi-Fi роутер**
для дистанційного

доступу через
Інтернет

Терморегулятор 
MCS 300

з вбудованим Wi-Fi
модулем

Тепла підлога

* – Терморегулятор можна підключити до нормально закритого клапану (термо-
головки), відповідального за подачу гарячої води в контури. Клапан повинен бути 
розрахований на напругу 220 В. Клеми «навантаження» терморегулятора з’єд-
нуються з відводами» електромагнітної обмотки нормально закритого клапана.

** – Не входить у комплект поставки 
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Технічні характеристики терморегулятора MCS 300

Тип регулятора аналоговий

Напруга живлення 220 В (+10% … -15%)

Максимальний комутований струм навантаження 16 А (3,5 кВт)

Споживана потужність 2 Вт

Маса 100 г

Габарити 83×83×48 мм

Збереження установок при відключеному живленні 12 міс.

Ступінь захисту IP21

Клас захисту II

Виносний датчик температури підлоги TST02

Довжина установчого дроту датчика 2 м

Температура експлуатації від +5°С до +40°С

Допустима відн. вологість повітря 80%

Межі регулювання температури від +5°С до +45°С

Заводська установка терморегулятора +28°С

Гарантійний термін 3 роки

Комплект поставки
• Терморегулятор MCS 300

• Датчик температури

• Паспорт
• Інструкція з експлуатації 

Детальніше про встановлення додатка MCS 300 ви 
можете дізнатися на сайтах: www.sst.ru, www.ses-pro.ru
або безкоштовно скачати за запитом «MCS 300».

Безкоштовний додаток MCS 300



SE 200
 Терморегулятор з сенсорним дисплеєм

Терморегулятор з сенсорним дисплеєм SE 200 – це 
нова концепція дизайну та управління комфортом. 
SE 200 оснащений великим сенсорним екраном, 
що дозволяє споживачеві управляти комфортом в 
один дотик.

SE 200 призначений для керування електричними 
системами обігріву приміщень:

• електричними і водяними * теплими підлогами; 

• нагрівальними котлами;

• радіаторами та іншим електрообладнанням.

Терморегулятор SE 200 підтримує комфортну тем-
пературу поверхні, що обігрівається в задані інтер-
вали часу і забезпечує економію електроенергії 
до 60-70%. SE 200 забезпечує керування за двома 
датчиками температури: підлоги і повітря, як одно-
часно, так і окремо.

* – Терморегулятор можна підключити до нормально закритого клапа-
ну (термоголовки), відповідального за подачу гарячої води в контури. 
Клапан повинен бути розрахований на напругу 220 В. Клеми «наванта-
ження» терморегулятора з’єднуються з висновками електромагнітної 
обмотки нормально закритого клапана.

28

Технічні характеристики 

Напруга живлення 220 В

Максимальний струм навантаження 16А (3,5 кВт)

Споживана потужність 450 мВт

Маса 150 г

Габарити 90×90×41 мм

Ступінь захисту IP21

Клас захисту II

Датчик температури підлоги (TST02) NTC 6.8 кОм

Довжина установчого дроту датчика 2 м

Допустима температура 
навколишнього середовища

від +5°С до +40°С

Допустима відн. вологість повітря 80%

Межі регулювання температури від +5°С до +45°С

Комплект поставки
• Терморегулятор SE 200 

• Датчик температури 

• Інструкція з експлуатації 

Підсвічування 
і великий 
контрастний 
дисплей

2 датчика 
температури

Сенсорне
керування

Переваги

• Програмування 24/7 комфортного режиму 
роботи

• Великий контрастний дисплей з підсвічуванням

(70х64мм) 

• 2 датчика температури: вбудований і виносний 

• Можливість роботи від кожного датчика окре-
мо 

• Сенсорне керування 

• Самодіагностика виносного датчика 

• Режим самонавчання (з можливістю відклю-
чення) 

• Автоматичне блокування сенсорних кнопок 



Область застосування 
гофрованих труб Neptun IWS

• монтаж трубопроводів гарячого і холодного водо-
постачання;

• монтаж водяних теплих підлог;

• обв’язка котелень;

• розводка систем опалення;

• підводка води до спринклерів в системах автома-
тичного пожежогасіння;

• обв’язка калориферів, теплових завіс, теплообмін-
ників, фанкойлів, кондиционерів;

• використання в якості кабель-каналів для електро-
проводки.
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NEPTUN IWS
Гнучкі трубопроводи з високолегованої нержавіючої сталі

 IWS
дного водо-

мах автома-

теплообмін-

для електро-

Труби виготовляються з нержавіючої 
сталі SUS 304
Товщина стінки труб 0,3 мм

 Умовний діаметр, мм  Довжина бухти, м

 15  50

 20  30

 25  30

 32  20

При роботі з водою і газом:

• легкий і швидкий монтаж;

• не бояться гідроудару;

• форма труби компенсує лінійні розширення і стис-
нення при зміні температури;

• термін експлуатації труб необмежений;

• гофротруби не схильні до замулення та заростання;

• не бояться «розморожування» в холодну пору;

• легко гнуться вручну без зміни прохідного перетину;

• практично не піддаються корозії;

• допускають укладку в бетонну стяжку;

• незамінні при виготовленні теплих підлог і при укла-
данні в підвалах;

• легко ріжуться ручним інструментом: труборізом, 
ножівкою по металу і тощо;

• володіють стійкістю до осідання землі і наслідків 
землетрусів, що особливо важливо для влаштування 
газових комунікацій. 

При застосуванні в якості кабель-каналу для 
прокладки електрики:

• легкий монтаж;

• завдяки високій міцності надійно захищають 
прокладений всередині кабель;

• легко гнуться і зберігають форму;

• не горять і не підтримують горіння;

• забезпечують високий вологозахист;

• не бояться перепадів температур;

• використання додаткової ПЕ-ізоляції підвищує 
електробезпеку;

• мають необмежений термін експлуатації;

• екологічні порівняно з іншими матеріалами, 
застосовуваними для даних цілей.

Переваги



NEPTUN IWS
Гнучкі трубопроводи з високолегованої нержавіючої сталі
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Фітинги для гофрованих труб  
Neptun IWS

Конструкція фітингів Neptun IWS
Обтискні латунні фітинги «Neptun IWS» призначені 
для приєднання гнучких гофрованих труб з нержавію-
чої сталі «Neptun IWS» до приладів, які мають вхідні 
з’єднання, а також для з’єднання гофрованих труб 
між собою.

1
2

3
4

1
2

3
4

5

Муфта 
Neptun IWS (M)

15 х 1/2
15 х 1/2 НП
20*3/4 
20*3/4 НП 
25*1 
32*1 1/4 

Муфта 
Neptun IWS (F)

15 х 1/2
15 х 1/2 НП
20*3/4 
20*3/4 НП 
25*1 
32*1 1/4 

Муфта 
Neptun IWS 

15*15 
20*20 
25*25 
32*32 

Косинець 
Neptun IWS 
з кріпленням

15 х 1/2
20*3/4 

Косинець 
Neptun IWS

15*1/2
20*3/4 
25*1

Трійник 
Neptun IWS (F)

15*1/2*15
20*3/4*20 
25*1*25
32*1 1/4*32

Трійник 
Neptun IWS 

15*15*15
20*20*20 
25*25*25

Муфта 
Neptun IWS (M) 
газ

15*1/2
20*3/4
25*1

Муфта 
Neptun IWS (F) 
газ

15*1/2
20*3/4
25*1

(нікелеве 
покриття)

(нікелеве 
покриття)

(нікелеве 
покриття)

(нікелеве 
покриття)

1. Корпус. 
2. Накидна гайка. 
3. Притискне кільце.
4. Фіксуюче кільце. 
5. Силіконовий 

ущільнювач.
6. Гофротруба з 

нержавіючої сталі.

1. Накидна гайка. 
2. Фіксуюче кільце з нержавіючої сталі SS304. 
3. Притискне кільце з нержавіючої сталі SS304.
4. Кільце ущільнювача із кремній-органічної гуми 

(силікону). 
5. Корпус фітинга.

1. Накидна гайка. 
2. Стопорне кільце з ABS-пластика. 
3. Діелектричне кільце із кремній-органічної гуми 

(силікону).
4. Корпус фітинга.

1

1

2

2

4

4

3

3

1

2
43

6
5

5

Фітинг для систем водопостачання:

Фітинг для систем газопостачання:

Система гнучких трубопроводів Neptun IWS комплек-
тується високоякісними фірмовими фітингами з латуні 
CW617N.



Системи контролю протікання води Neptun
Комплекти дротові

Система контролю протікання води Neptun 
Bugatti Base призначена для своєчасного вияв-
лення і локалізації протікань води в системі 
водопостачання та опалення житлових будинків, 
котеджів, офісних будівель, магазинів. Система 
заблокує подачу води до усунення причин 
протікання і проінформує про виниклу аварію 
звуковим і світловим сигналами.

Система для запобігання протікання води Neptun 
Bugatti Mini призначена для своєчасного вияв-
лення і локалізації протікань води в системі 
водопостачання та опалення. Система заблокує 
подачу води до усунення причин протікання і 
проінформує про виниклу аварію звуковим і світ-
ловим сигналами.

Напруга живлення: 220В.

Комплект виробляється у двох виконаннях: з кра-
нами діаметром ½ ‘’ і з кранами діаметром ¾ ‘’. 

Гарантія: 3 роки.

Напруга живлення: 220В (змінний струм).

Комплект виробляється у двох виконаннях: з кра-
нами діаметром ½’’ і з кранами діаметром ¾’’.

Гарантія: 3 роки.
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Комплекти «Neptun Bugatti Base» ½’’ і «Neptun Bugatti Base» ¾’’

Комплекти «Neptun Bugatti Mini» ½’’ і «Neptun Bugatti Mini» ¾’’

1. Модуль керування Neptun Base, 1шт.
2. Датчик контролю протікання води SW005, 2шт. 
3. Кран кульовий з електроприводом серії NEPTUN BUGATTI 

PRO 220В, 2шт. 

1. Контроллер СКПВ220В-міні2N, 1шт.
2. Датчик контролю протікання води SW005, 3шт. 
3. Кран кульовий з електроприводом серії NEPTUN BUGATTI 

PRO 220В, 2шт. 

Склад комплекту

Склад комплекту

д

1

1

2

3

1

Система контролю протікання води Neptun 
Bugatti ProW призначена для своєчасного вияв-
лення і локалізації протікань води в системі водо-
постачання, опалення та охоронних системах 
житлових будинків, котеджів, адміністративних 
будівель, а також в системах диспетчеризації. 
Система заблокує подачу води до усунення при-
чин протікання і проінформує про аварію зву-
ковим і світловим сигналами, а також видасть 
сигнал на зовнішній пристрій. Система оснащена 
резервним джерелом живлення.

Напруга живлення: 220В (змінний струм), або 
12В (постійний струм).

Комплект виробляється у двох виконаннях: з кра-
нами діаметром ½ ‘’ і з кранами діаметром ¾ ‘’.

Гарантія: 3 роки.

Комплекти «Neptun Bugatti ProW» ½’’ і «Neptun Bugatti ProW» ¾’’

1. Модуль керування Neptun ProW, 1шт.
2. Датчик контролю протікання води SW005, 2шт. 
3. Кран кульовий з електроприводом серії NEPTUN BUGATTI 

PRO 12В, 2шт. 

Склад комплекту

2

3

3

22



433 МГц!

Системи контролю протікання води Neptun
 Комплекти бездротові
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Система контролю протікання води «Neptun 
ProW +» призначена для своєчасного виявлення 
і локалізації протікань води в системах водопо-
стачання та опалення. Система заблокує подачу 
води до усунення причин аварії і проінформує 
про виниклу аварію звуковим та світловим сигна-
лами, а також видасть сигнал на зовнішній при-
стрій, наприклад GSM-модуль. Особливо зруч-
на для установки в приміщеннях з закінченою 
обробкою. Система «Neptun ProW +» оснащена 
резервним живленням і зберігає працездатність 
при відключенні електроживлення в мережі.

 «Neptun ProW +» призначений для обробки 
сигналів від дротяних і бездротових датчиків 
контролю протікання води.

Керуючий пристрій нового покоління для систем кон-
тролю протікання води. Призначений для обробки сиг-
налів від дротяних і радіоканальних датчиків контролю 
протікання води і видачі керуючого сигналу на виконав-
чий пристрій, що перекриває воду і керування зовніш-
німи пристроями. Забезпечує світлове та звукове спові-
щення про аварію. Накладний монтаж. Для побутового 
та промислового застосування.

Керуючий пристрій нового покоління для систем кон-
тролю протікання води. Призначений для обробки сиг-
налів від датчиків контролю протікання води і видачі 
керуючого сигналу на виконавчий пристрій, що пере-
криває воду. Забезпечує світлове та звукове сповіщення 
про аварію. Накладний монтаж. Призначений для побу-
тового застосування.

Напруга живлення: 220В (змінний струм) або 12В (постійний).
Комплект виробляється у двох виконаннях: з кранами діаметром ½’’ і з кранами діаметром ¾’’.
Гарантія: 3 роки.

Комплекти «Neptun ProW+» ½’’ і «Neptun ProW+» ¾’’ на радіоканалі

Модуль керування Neptun ProW+ Модуль керування Neptun Base

1. Модуль керування Neptun ProW+, 1шт.
2. Радіодатчик контролю протікання води RSW+, 2шт. 
3. Кран кульовий з електроприводом серії NEPTUN BUGATTI 

PRO 12В, 2шт. 

Склад комплекту

2

Технічні характеристики 

Технічні характеристики Напруга живлення
• від внутрішнього блоку живлення
• від зовнішнього блоку живлення

220 В ± 10 В, 50 Гц 
12 В постійного струму 

Максимальний струм навантаження 0,85 А

Робоча частота 433,92 МГц

Час спрацювання не більше 2 с

Час безперервної роботи не обмежено

Макс. кількість радіодатчиків серії 
RSW +, що підключаються 31 шт.

Напруга живлення 220 В ± 10 В, 50 Гц 

Споживана потужність не більше 1,5 Вт

Час спрацювання не більше 2 с

Час безперервної роботи не обмежено

Максимальна кількість датчиків 
контролю протікання води серії SW, 
що піключаються

20 шт.
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Характеристики Значення

Напруга живлення
• від внутрішнього блоку живлення
• від зовнішнього блоку живлення

220 В ± 10 В, 50 Гц
12 В постійного струму

Час спрацювання не більше 2 с

Максимальна кількість датчиків 
контролю протікання води серії SW, 
що піключаються:
• при підключених 2 кранах з  
електроприводом, обмежується 
потужністю вбудованого джерела 
електроживлення 10 Вт

• без підключених кульових кранів

200 шт.

до 375 шт.

Кількість  кульових кранів з 
електроприводом, що підключаються
при використанні внутр. блоку 
живлення

4 шт.

Характеристики Значення

Напруга живлення 220 В ±10 В, 50 Гц

Час спрацювання не більше 2 с

Максимальна кількість датчиків 
контролю протікання води серії 
SW, що піключаються 

5 шт.

Максимальна кількість кульових 
кранів з електроприводом, що 
підключаються 

2 шт.

Характеристики Значення

Напруга живлення
220 В ± 10 В, 50 Гц
12 В постійного струму

Час спрацювання не більше 2 с

Максимальна кількість датчиків 
контролю протікання води серії SW, 
що піключаються  

10 шт.

Максимальна кількість кульових 
кранів з електроприводом, що 
підключаються 

8 шт.
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Системи контролю протікання води Neptun

Керуючий пристрій нового покоління для систем 
контролю протікання води. Призначений для оброб-
ки сигналів від датчиків контролю протікання води 
і видачі керуючого сигналу на виконавчий при-
стрій, що перекриває воду. Забезпечує світлове та 
звукове сповіщення про аварію. Накладний мон-
таж. Призначений для побутового та промислового 
застосування. Можливе підключення до зовнішніх 
пристроїв, у т.ч. до GSM-модулів.

Контролер СКПВ220В-міні2N призначений для 
обробки сигналів від датчиків протікання води і 
видачі керуючих сигналів на виконавчі пристрої, які 
перекривають воду.

Він же забезпечує світлове і звукове сповіщення про 
аварію.

Установка в монтажну коробку.

Керуючий пристрій для систем контролю протікання 
води і зовнішніх пристроїв. Призначений для обробки 
сигналів від датчиків контролю протікання води і видачі 
керуючого сигналу на виконавчий пристрій, що перекри-
ває воду. Забезпечує світлове та звукове сповіщення про 
аварію. Призначений для побутового та промислового 
використання. Установка на DIN-рейку.

Модуль керування Neptun ProW

Контролер СКПВ220В-міні2N

Модуль керування СКПВ220В-DIN 
та СКПВ12В-DIN



Системи контролю протікання води Neptun
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Характеристики Значення

Напруга живлення блоку підключення

12 В постійного струму з 
клемників підключення 
кранів модулів керуван-
ня Neptun ProW і 
Neptun ProW +

Напруга комутації від мережі 
змінного струму (живлення кранів з 
електроприводом)

220 В ± 10 В, 50 Гц

Максимальний струм навантаження при 
живленні від мережі змінного струму 
(живлення кранів з електроприводом)

16 А

Напруга комутації від мережі 
постійного струму (живлення кранів з 
електроприводом) 

до 36 В

Характеристики Значення

Напруга живлення
12В (від модуля керування 
Neptun ProW, Neptun 
ProW+ или Neptun Base)

Споживана потужність 0,5 Вт

Максимальна кількість датчиків
контролю протікання 
води SW003, SW005,  що 
підключаються

200* шт.

Характеристики Значення

Кульовий кран:

Діаметр умовного проходу, DN ½” , ¾” , 1”

Умовний нормативний тиск, PN 40 бар

Робочі рідини
вода або будь-яка 
рідина, сумісна з P.T.F.E.

Максимальна температура 
робочого середовища

до 120 °C

Електропривод:

Напруга живлення
від 6 до 16 В постійного 
струму

Споживана потужність 1,4 Вт

Обертаючий момент 16 Н•м

Час спрацювання 21 с

Блок підключення при-
значений для збіль-
шення кількості та 
діапазону модифіка-
цій кранів кульових, 
що підключаються 
до модуля керування 
Neptun ProW і Neptun 
ProW+.

Блок розширення при-
значений для збіль-
шення числа адрес-
ності провідних дат-
чиків, що підключа-
ються до модулів керу-
вання Neptun ProW, 
Neptun ProW + і Neptun 
Base.

* разом з датчиками, підключеними на основний модуль керування Neptun 
ProW та інші блоки розширення, при підключених до модуля керування 
Neptun ProW 4 кранах з електроприводом, і обмежується потужністю вбудо-
ваного джерела електроживлення модуля керування - 10 Вт; без підключе-
них кульових кранів можливо підключити до 375 датчиків

Кран кульовий з елек-
троприводом призна-
чений для блокування 
води в системах водо-
постачання і опалюван-
ня в разі протікання. 

Характеристики Значення

Кульовий кран:

Діаметр умовного проходу, DN ½” , ¾” , 1”

Умовний нормативний тиск, PN 40 бар

Робочі рідини
вода або будь-яка 
рідина, сумісна з P.T.F.E.

Максимальна температура 
робочого середовища

до 120 °C

Електропривод:

Напруга живлення 220 В, 50 Гц

Споживана потужність 10 Вт

Обертаючий момент 9 Н•м

Час спрацювання 21 с

Кран кульовий з елек-
троприводом призна-
чений для блокування 
води в системах водо-
постачання і опалюван-
ня в разі протікання.

Кран кульовий з електроприводом 
Neptun Bugatti Pro 220В

Блок підключення кранів ProW Блок розширення провідних 
датчиків  ProW

Кран кульовий з електроприводом 
Neptun Bugatti Pro 12В



Характеристики Значення

Габаритні розміри (Д×Ш×В) 52×45×14 мм

Довжина установочного дроту 2 м (5, 10, 15, 20 м додатково)

Тип вихідного сигналу Відкритий колектор, mах 50 мА

Напруга живлення Uпит від 12 до 24В постійного струму

Температурний діапазон 
навколишнього середовища

+5 °С ... +40 °С

Максимальне видалення від 
контролера

100 м

Ступінь захисту IP67

Маса 60 г

Характеристики Значення

Частота роботи 433,92 МГц

Напруга живлення 220 В, 50 Гц

Потужність споживання не більше 350 мВт

Ступінь захисту IP20

Габаритні розміри 45×77×120 мм

Маса 90 г

Характеристики Значення

Частота радіообміну 433,92 МГц

Напруга живлення 220 В, 50 Гц

Споживання 15 мА

Перекидне реле 8 А

Варіант кріплення DIN-рейка

Ступінь захисту IP20

Діапазон робочих температур 5 °C…+40 °C

Габаритні розміри 35×90×60 мм

Маса 150 г

Максимальна віддаленість від модуля 
керування Neptun ProW + (пряма видимість, 
без використання роутера RSW +)

50 м

Системи контролю протікання води Neptun

Датчик контролю протікання 
води виробляє сигнал при попа-
данні на нього води і призначе-
ний для фіксації аварійної ситу-
ації.

Датчик підключений до без-
печного джерела живлення і 
не представляє небезпеки при 
дотику до пластин-контактів.

Радіореле призначене для 
видачі керуючого (розмикання 
/ замикання реле) сигналу на 
зовнішні пристрої (сирена, цир-
куляційний насос, модуль GSM-
оповіщення, охоронні системи 
тощо) у разі отримання радіосиг-
налу протікання води.

Роутер RSW+ приймає по радіо-
каналу сигнали від передавачів 
системи контролю протікання 
води на радіоканалі Neptun ProW+ 
і передає їх в ефір, що збільшує 
радіус дії даної системи. Пристрій 
повністю готовий до роботи і не 
вимагає налаштувань. Досить 
вставити пристрій в розетку з 
напругою 220 В.
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Датчик контролю протікання води 
SW005

Радіореле RR

Роутер RSW+

Характеристики Значення

Робоча частота 433,92 МГц

Напруга живлення 3 В ±10%, батарея CR123А

Модуляція QPSK

Середня споживана потужність Не більше 30мВТ

Випромінювана потужність Не більше 10мВТ

Температурный диапазон 
навколишнього середовища

+5 °С … +40 °С

Ступінь захисту IP67

Габаритні розміри 60×55×23 мм

Маса Не більше 50 г

Максимальна віддаленість від 
модуля керування (пряма видимість) 
без використання роутера RSW +

50 м

Радіодатчик контролю 
протікання води – еле-
мент системи, що пере-
дає аварійний сигнал 
у випадку протікання 
на модуль керування 
Neptun ProW+.

Датчик контролю протікання води 
RSW+ (на радіоканалі)

433 МГц !



Постачальник: ТОВ «Теплолюкс Україна»

 04080, Україна, м. Київ

 вул. Вікентія Хвойки, 15/15

 тел. +38(044) 499-11-22

 www.teplolux.ua
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