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CALEO KÜTTEKILED JA -MATID, TERMOSTAADID

KÜTTEKILED ELUTUBADELE
CALEO Premium küttekile on vaikne ja nähtmatu kütteallikas, mis
hoiab kodu soojana ka kõige külmemal talvel. CALEO küttesüsteeme
saab nüüd juhtida ka nutitelefoni kaudu või siis suurelt puututundlikult
ekraanilt. Seadistamine on lihtsam ja kiirem. Ideaalne valik juhul, kui
ei ole võimalik põrandapinda eriti tõsta. CALEO küttekiled on kõigest
0,4 mm paksused ning koos peegeldava alusmatiga ei tõuse põrand
enam kui 6 mm.
CALEO Premium küttekile on kaetud ühtlaselt kütteelementidega,
mis tagab parema efektiivsuse ning küttetulemuse. Suurt rõhku on
pandud turvalisusele.
CALEO Premiumil on kaks turvakihti enam võrreldes teiste küttekiledega, tagades ka kõige kõrgemad EU ohutusnormid.
BVF-CALEO küttesüsteeme soovitatakse juhtida läbi digitaalsete
termostaatide, mida on lihtne ning mugav käsitleda ning mis pea
mine, need aitavad kokku hoida arvetelt.
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EElised
•
•
•
•

hääletud
hooldusvabad
väga turvalised
võimalik ühildada ka päikese
paneelidega
• kvaliteetsed – garantii 15 aastat

paigaldus

• Enne paigaldamist veenduda, et põrand on puhas.
•	Rullida alusmatt lahti ning asetada hõbedane pool allapoole (nii
on efektiivsem – külm ei tule läbi ning soe peegeldub üles).
• Võimalusel kinnitada alusmatt klambritega põranda külge. Betoonpõranda puhul teha enne nakkekrunt ning kasutada head
teipi.
•	Rullida ribad lahti ja ühendada omavahel teibiga.
• Alusvaip pannakse maha kogu toa ulatuses, nii jääb tasapind
samale kõrgusele.
•	Kiled asetada maha must pool ülespoole. Jätta ruumi ka kaablite
jaoks.

•	Kui kõik kiled on paigas, ühendatakse need omavahel teibiga, et
nad ei liiguks. Ettevaatust! Kile ääred on üsna teravad, käidavamad kohad teipida kindlasti kinni.
• Anduri kaabel võtta termostaadikarbist välja, vedada kaabel karbikust põrandale küttekile alla. Küttekile aktiivne osa peab asuma
sensori peal.
• Leida kaablile sobiv koht ning lõigata alusmatt alt välja. Katta
teibiga nii, et sensor ja kaabel jäävad kindlalt paigale.
• Lõigata alusmatt välja kõikidest kohtadest, kus on kaabel või
asuvad klambrid. Tasapind peaks jääma sama kõrge.
• Ühendada kaablid termostaadiga vastavalt juhendile.
•	Kontrollida, kas kõik kiled töötavad.
Küttekile tüüp

süsinikkiust infrapuna küttekile

Toitepinge

AC 230 V (50 Hz)

Küttekile paksus

0,388 mikronit (0,388 mm)

Küttekile pikkus

võimalus lõigata 25 cm vahedega,
max koormus 8 A

Küttekile laius

50, 80 cm

Võimsusastmed

80, 130, 160 W/m2

Väline kaitsekiht

2 x Topelt PET

Isolatsioon

topelt sisemine isolatsioon

Juhtpaneel

soovitatav BVF SYME WIFI

Sertifikaadid

CE
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BVF H-MAT küttematID
Küttemattide paksus on 3,8 mm. See võimaldab selle paigaldamist segu sisse, nii et ei pea
muretsema põranda tõusu pärast. Küttekaablid on vahemikus 1-12 m2 ning varustatud 2,5
m pikkuse pikendatud kaabliga, mida on võimalik otse ühendada termostaati.
Sobivad hästi vannitubadesse.

EELISED
• ohutu ja turvaline
• kahesooneline kvaliteetne kaabel
• 10 aastat garantiid

Küttevõimsus

100, 150 W/m2

Toitepinge

AC 230 V (50 Hz)

Tootevalik

komplekteeritud 1-12 m2

Ühenduskaabel

pikkus 2,5 m, lahtise otsaga,
võimalik ühendada kohe
termostaati

Küttekaabel

topeltisolatsioon, maandatud

Küttekaabli
diameeter

3,6 mm

Küttekaabli
isolatsioon

fluorpolümeer

Küttekaabli
väliskest

PVC

Pakend

pappkast

Sertifikaadid

CE, UL, GOST

TERMOSTAADID
BVF 601i WiFi

BVF SYME MASTER

BVF SYME WiFi

BVF 601i wifi termostaat on digitaalne ja
programeeritav termostaat, mida on võimalik
ühendada ka BVF SYME MASTERIGA.
Termostaadil on suur selge number ning
puutetundlikud nupud. 5+1+1 programm,
2 sensorit ning 2 aastane garantii.

BVF SYME MASTER töötab keskjaamana
ning võimaldab kontrollida ja seadistada kuni
kaheksat BVF 601i wifi termostaati korraga.
•	Suur 4,3“ värviline puutetundlik ekraan
• Mugav ja kiire seadistamine - juhib kuni 8
termostaati
• Võib kasutada ka termostaadina

BVF SYME on kaasaegne suure ekraaniga
termostaat, mida on võimalik juhtida läbi nutiseadme. App võimaldab termostaati seadis
tada mugavalt ja kiirelt. Rakendus töötab
kõigis nutiseadmetes. App laseb reaalajas
näha ning kontrollida toatemperatuure ning
aitab säästa raha.

Kasutusala

elektriküte

Tööpinge

16 A - 3600 W

Ekraan

4,3“ värviline, puutetundlik

Värv

must
valge

App

BVF SYME, Google Play,
Itunes

Suurus

1290 x 890 mm

Max koormus

16 A / 3600 W

Max arv ühendusi

8

Värv

Karbik

standardne 65 mm
välise diameetriga

must/must,
valge/hõbedane

Suurus

1290 x 890 mm

WIFI

868 MHz

Karbik

Programmeerimine

5+1+1 nädala ja
päeva tsüklid

standardne 65 mm
sisemise diameetriga

Sensor

kaks NTC 10 K, juhe 3 m

CE

Sertifikaadid

CE

Tööpinge

230 VAC, 50/60 Hz

Relee

3600 W/16 A

Ekraan

LCD valge taust

Väline sensor

NTC standard
10K Ω @ 20°C

IP tase

IP 30

Programmeerimine

nädal 5+1+1;
päevas 4 tsüklit

Mõõtmed

86 / 88 / 18 mm

Raadiolained

868 MHz
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