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Visiem ir zināms, ka tad, ja 
salst mūsu kājas, auksts ir 
arī visam pārējam 
ķermenim..., Tādēļ tika 
izgudrota grīdas apsilde.

Novelciet siltās vilnas zeķes, 
Jūsu bērni var spēlēties uz 
grīdas... Jums pateicīgs būs 
pat Jūsu kaķis!

Šajā pamācībā ir norādījumi 
par piemērotas grīdas 
apsildes sistēmas izvēli, 
sniedzama informācija par 
sistēmas ierīkošanu. Šeit 
atradīsiet daudz lietderīgus 
padomus. 

	
	
	
	
Ja esat jau izvēlējies Jums 
piemērotāko sistēmu, 
atveriet 30 lappusi, 
uzzīmējiet savu shēmu un 
pasūtiet bezmaksas projektu. 

Par padomdevēju..

Padomdevējā atradīsiet 
Jums lietderīgu informāciju

PA
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Kādēļ elektriskā grīdas 
apsilde?

Veselīga un droša apsildes 
sistēma

Sausa grīda : higiēniskāka un 
vieglāk kopjama
Elektriskā grīdas apsilde izraisa 
mazāku gaisa plūsmu kustību, 
respektīvi – mazāk putekļu. Citas 
priekšrocības ievērosiet vannas istabā 
vai citās mitrās telpās. Slapja grīda, 
vannas paklājiņi izžūst daudz ātrāk, 
tādēļ nav pelējuma. 

Īpaši vāji elektromagnētiskie 
lauki
Sadzīves ierīcēm un elektronikai ir 
elektromagnētiskie lauki. Pateicoties 
Raychem apsildes kabeļu divdzīslu 
konstrukcijai, elektromagnētiskie ir 
minimāli. 

Mājīgums un samazinātas 
apsildes izmaksas

Grīdas apsilde sniedz lielāku 
komfortu un samazina Jūsu 
apsildes izmaksas !
Elektriskā grīdas apsilde ierīkojama 
grīdas virsējā daļā un ātri sasilda 
telpu. Siltumavoti ir vienmērīgi sadalīti 
visā grīdas virsmā, tādēl nezaudējot 
komfortu ir iespējams uzstādīt par 2 
grādiem zemāku temperatūru nekā 
parasti. 
Lieliska galvenā vai papildus apsildes 
sistēma. 
Pavasarī vai rudenī parasto apkures 
sistēmu varat izslēgt, Jūsu grīdas 
apsilde izpildīs visas apkures 
funkcijas – grīda būs silta. Jūsu suns 
to apstiprinās!

Komforts ir pats galvenais, īpaši mājās. Bez īpašām pūlēm 
ierīkojot Raychem elektrisko grīdas apsildes sistēmu, Jūs 
varēsiet izbaudīt siltu grīdu sniedzamo komfortu. 

Telpas temperatūra, ja neizmantojama grīdas 
apsildes sistēma. Telpā jūtamas lielas temperatūras 
svārstības (18–65°C).

Telpas temperatūra, ja izmantojama grīdas apsildes 
sistēma. Telpā nav jūtamas temperatūras svārstības 
(20–25°C), un siltas ir tās vietas, kur tas ir visvairāk 
nepieciešams 
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Viegli montējama un ir 
piemērota visu tipu grīdām 
Raychem grīdas apsildi var ierīkot 
jebkurai grīdai. Tā neaizņems Jūsu 
dzīvojamās telpas vietu un ļaus ērti 
novietot mēbeles. 
Mājās vai birojā, vannas istabā vai 
viesistabā grīdas apsildes sistēma 
nodrošinās siltu grīdu un mājīgu 
istabas temperatūru. Dažādās 
mūsu sistēmas var tikt ierīkotas 
zem jebkuriem grīdas klājumiem, 
piemēram, flīzēm, marmora, koka, 
lamināta vai paklāja. 

Vienkārši un bez problēmām
Raychem sistēmas var tikt ierīkotas 
vienkārši uz jau esošas grīdas (koka, 
ģipškartona, betona). Nebūs nekādu 
nevajadzīgu putekļu, trokšņu, 
netīrumu. 
T2QuickNet apsildes kabeļu 
paklājiņa biezums – tikai 3 mm, 
tātad grīda nebūs augstāka. Pat 
pašregulējošās kabeļu sistēmas 
T2Red un T2Reflecta ir tikai 13 mm 
biezumā.
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5 svarīgi iemesli 	
kādēļ būtu jāizvēlas 	
Raychem grīdas apsildes 
sistēma
1	 Ērta un droša.
2	 Vienkārši montējama un 

kopjama 
3	 Efektīvi izmanto enerģiju un 

samazina apkures izmaksas.
4	 Var ierīkot zem jekuriem 

grīdas klājumiem.
5	 Trīskārša garantija



1

Eiropas grīdas  
apsildes e,v.  
asociācijas loceklis

BEZ
 P

VC

12 GADU GARANTIJA

TRĪSKĀRŠA 
GARANTIJA

LIELI ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI  
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Trīs sistēmas. 
Kuru izvēlēties? 
	
Raychem piedāvā dažādu 
variantu grīdas apsildes : gan 
renovēšanai, gan jaunai 
celtniecībai.

Trīskārša garantija : 
uzticama preces zīmola 
īpašība
Raychem 
grīdas 
apsildes 
sistēmas tiek 
augsti vērtētas 
sava ilgmūžīguma 
un kvalitātes dēļ. 
Apsildes kabeļi ir izgatavoti no 
kvalitatīva polimēra. Savām apsildes 
sistēmām mēs sniedzam 12 gadu 
garantiju. Gadījumā ja izstrādājums 
sabojāsies, mēs salabosim kabeli 
vai piedāvāsim jaunu izstrādājumu.
 

	 T2Red

Informācija ➞ 10–13 lpp.

Sistēmu var montēt uz jebkura 
tipa virsmām (plastika, betona, 
koka) – sausās vai mitrās vietās, 
viegli piemērojama dažādu 
konfigurāciju telpām.

	

Mūsu ražojumi atbilst 
noteiktajām Eiropas 
Direktīvu prasībām

POLYCERT

Pašregulējošā grīdas 
apsildes sistēma
T2Red pašregulējošā apsides 
kabeļu sistēma reaģē uz citu 
siltuma avotu, kā piemēram, 
saules, elektroierīču un 
apgaismojuma izstaroto 
siltumu un automātiski nosaka 
nepieciešamo jaudu. Vairāk 
tiek sildītas aukstākās zonas - pie 
logiem un durvīm, mazāk sildītas 
tiek siltākās zonas, kā piemēram 
- zem paklājiem un mēbelēm
Nav nekādu pārkaršanas 
draudu. Tādēļ mēbeles varat 
izvietot kā vien vēlaties. 
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Izvēlieties sev... 

Enerģiju taupoša grīdas 
apsildes sistēma 
Šajā sistēmā ir apvienots T2Red apsildes 
kabelis un T2Reflecta, ar alumīniju 
pārklātas plāksnes ar padziļinājumiem. 
Sistēma papildus ietaupa 20 proc. 
un vairāk enerģijas. Siltumizolācija un 
alumīnija plāksnes samazina siltuma 
noplūdi un vienmērīgi sadala siltumu telpā. 
T2Red ir T2Reflecta sistēma ir ļoti 
piemērota koka vai lamināta grīdai. To 
var ierīkot jebkāda izmēra telpās un uz 
visām virsmām. 

T2QuickNet paklājiņš ir ideāls risinājums 
renovācijai– īpaši flīžu grīdām. Īpaši plāns (3 
mm) paklājiņš klājams vienkārši izlīdzinošās 
masas vai līmes kārtā. 
To var klāt uz jebkuras grīdas* kas ir optimāli 
izolēta un atbilst spēkā esošajām celtniecības 
prasībām. 
T2QuickNet ir divu variantu : T2QuickNet 
90 izmantojama temperatūrai jūtīgiem grīdu 
klājumiem, T2QuickNet 160 – montējama 
zem keramikas vai akmens masas flīzēm, 
tad ja nepieciešama lielāka jauda un ātrāka 
sasilšana. 

Informacija ➞ 20–24 p.

 T2QuickNet 

Plāns, pašlīpošs apsildes 
kabeļu paklājiņš

Informācija ➞ 14–19 lpp.

Grīdas klājums

Flīzes Dabisks  
akmens

Lamināts Koks Linolejs Plastmasas 
grīdas klājums

Tekstila grīdas 
klājums**

T2Red 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
T2Red ar T2Reflecta 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 – –

T2QuickNet* 	 	 	 	
	 Ļoti labi •	 	 labi • 	 Griezieties pie „Tyco Thermal Controls“pārstāvja

* T2QuickNet 160 nemontējams uz malnās koka grīdas 
** ir jābūt piemērotam grīdes apsildei (lielākā siltuma pretestība 0,15 W/m2K)

Sistēma 	
Jebkuram 
grīdas 	
klājumam

 T2Red vai T2Reflecta
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Telpas temperatūra

Atdodamā jauda

R pašregulējošā 	
 tehnoloģija

Kas ir pašregulējošie 
apsildes kabeļi? 
Pirms varākiem gadiem Raychem 
izstrādāja pašregulējošus apsildes 
kabeļus. Tie automātiski nosaka 
atdodamo jaudu, tādejādi kompensējot 
temperatūras svārstības,
Ārējais apvalks, pinums un iekšējais 
apvalks sniedz mehānisko, ķīmisko un 

Aukstajās zonās (piem., pie 
durvīm vai logiem) Ģenerē vairāk 
siltuma.

Siltajās zonās (piem., istabas vidū 
vai zem paklājiem un mēbelēm) 
Ģenerē mazāk siltuma.

Pašregulējošo kabeļu 
grīdas apsildes sistēmas 
priekšrocības 
1. Droša un uzticama

l Nav pārkaršanas 
draudu.

l Kabeļus var klāt nelielā 
attālumā vienu no otra.

l Nav nepieciešama 
kopšana.

2. Vienkārši montējama
l Vajadzīgā garuma 

kabelis nogriežams 
montēšanas laikā (ļoti 
ērti, ja sarežģīta telpas 
konfigurācija).

l Kabeļus var klāt tieši uz 
melnās grīdas. 

3. Taupa enerģiju
l Regulējot sniedzamo 

siltumu pēc telpas 
temperatūras, enerģijas 
patēriņš samazinās līdz 
minimumam.

elektrisko aizsardzību... bet brīnumi 
notiek pašā serdē. 
Caurlaidīga serde savieno divus 
paralēlos vadītājus. 
Ja telpas temperatūra samazinās 1, 
serdi veidojošās daļas samazinās 
un elektrosavienojumu skaits serdē 

palielinās. Ģenerējās vairāk siltuma.

Pretēji – ja temperatū¬ra paugstinās 
2, daļiņas izplešās un samazinās 
elektrosavienojumu skaits. Ģenerējās 
mazāk siltuma. 

1 2 3

Ja telpas temperatūra 
paugstinās, T2Red apsildes 
kabeļu jauda samazinās 
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Unikālā tehnoloģija – lielāks  
komforts un drošība

1
No drvīm pūšs auksts caurvējš
l Kabelis to „jūt“, un palielina siltuma 

atdevi.

Dienas laikā saule sasilda grīdu pie 
loga
l  Kabelis automātiski samazina jaudu.
l Nav pārkaršanas darudu.

Zem paklāja vajag mazāk siltuma
l Kabelis to „jūt“ un atbilstoši samazina 

jaudu
l Nav pārkaršanas draudu un netiks 

sabojāta grīda

2

3

Pašregilējosie apsildes kabeļi regulē savu jaudu visa 
garumā. Tādēļ tie ir drošs un ekonomisks risinājums. 
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T2Red : intelektuāla grīdas 
apsildes sistēma

RGrīdas apsilde10

T2Red ir pašregulējošs grīdas 
apsildes kabelis, instalēšanai 
samazinātā augstumā. Kabeli var 
ierīkot zem jebkāda grīdas klājuma 
bez pārkaršanas draudiem. Apsildes 
kabelis regulē apstākļus visā mājā - no 
vannas istabas līdz bērnu istabai. 

l Vienkārši projektēt : viens apsil-
des kabelis jebkādas konfigurācijas 
telpai.

l Elastīgs : nogriežams nepiecieša-
majā garumā, neatstājot auksto galu. 

l Ideāli piemērots renovēšanai : 
samazināti izmēri (maks. 8 mm).

Piemērojams
Dzīvojamām telpām, virtuvēm, vannas 
istabām, ēdamtelpām, bērnu istabām, 
ziemas dārziem :

l Grīdu klājums : flīzes, parkets, 
dabisks akmens, lamināts, paklājs*.

l Melnā grīda : izlīdzināts betons, 
izlīdzināts anhidrīts, koka grīda, 
ģipškartona plāksne, koka plāksne.

* Tam ir jābūt piemērotam grīdas apsildei 
(lielāka siltuma pretestība 0,15 W/m2K)

Montēšanas iespējas
Augstums T2Red

0–3 mm 	 	
līdz 15 mm 	 	

no 15 līdz 50 mm 	

	 T2Red	
Renovēšana
Renovēšanas prasības ir specifiskas :

l Mazāks konstrukcijas augstums.
l Slikta grīdas izolācija
l Nelīdzena grīda.
l Dažādu tipu grīdas slāņu (izlīdzināts 

cements, izlīdzināts anhidrīts, koks, 
vecas flīzes, kokskaidu plāksne), kurus 
ir speciāli jāsagatavo. 

Grīdas	
konstrukcija

Aptuvena 
jauda 
(W/m2)

Apsildes 
kabeļa garums	
(m/m2)

Attālums starp 
kabeļiem 
(mm)

Renovēšana
	

15 mm javas kārta plus
l flīzes

100 10 100
90 8 120
80 7 140
70 6 160
60 5 180

15 mm javas kārta plus
l koks / lamināts
l plastmasas klā-

jums / paklājs

100 10 100
80 8 120
70 7 140
60 6 160
50 5 180

Flīzes

Koks

Lamināts

Grunts

T2Red kabelis

Leveling compound or 

water barrier ??Melnā grīda

Izlīdzināmā masa

Līme

Putuplasts

Hidroizolācija
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Kāda jauda nepieciešama?
1. Jauna celtniecība - laba izolācija
 35 W/m2 - 60 W/m2.
2. Renovēšana – laba izolācija
 60 W/m2 -100 W/m2.
3. Slikta izolācija - nepieciešama 

lielāka jauda
 >100 W/m2.
Šeit norādītas vērtības komfortai grīdas 
apsildei. Ja Jums ir šaubas, aprēķiniet 
siltuma zaudējumus (izolāciju, telpas 
izmēri, logu skaits...) vai arī griezieties 
pie mums.

Kāds apsildes kabeļa garums 
man nepieciešams?
1.  Pēc nepieciešamās jaudas 

izvēlieties kabeļa garumu uz m2

Pēc Jūsu grīdas konstrukcijas un 
vajadzīgās jaudas izvēlieties ne-
pieciešamo kabeļa garumu. Zemāk 
esošajā tabulā norādīts vajadzīgais 
kabeļa garums vienā m2 un attālums 
starp kabeļiem.

2. Sareiziniet viena m2 kabeļa 
garumu ar kopējo grīdas 	
platību (m2).
Piemērs : vannas istabas ar flīžu 
grīdu (5 m2) renovēšana
1. Izvēlieties „15 mm javas kārta 
plus flīzes“.
2. Izvēlieties „80 W/m2“ ➞ vajag 7 m 
kabeļa/ m2. Atstarpes starp diviem 
kabeļiem - 140 mm.
3. Nepieciešamais kabeļu garums 
= 7 x 5 = 35 m T2Red apsildes 
kabeļa + 2 m līdz termostatam un 
savienojumam = 37 m.

l Javas biezums 50 mm.
l Jaunas celtniecības grīdas kons-

trukcijā ir celtniecības noteikumiem 
atbilstoša izolācija. Kabelis klājams  
5 cm javas kārtā.

Jauna celtniecība 

Grīdu	
konstrukcija

Aptuve-
na jauda 
(W/m2)

Apsildes 
kabeļa 
garums 	
(m/m2)

Attālums 
starp 
kabeļiem 	
(mm)

Jauna 
celniecība

30–50 mm javas  
karta plus
l	 flīzes

100 8 120

90 7 140

80 6 160

70 5 180

30–50 mm javas  
karta plus
l	 koks / lamināts
l	 plastmasas klājums/ 

paklājs

90 8 120

80 7 140

70 6 160 

60 5 180

T2Red
Jauda 60 – 100 W/m2  

(5 -15 W/m) *

Spriegums ~ 230 V

Maks. apsild. kabeļa ķēdes garums 100 m, pie 10 A

Min. locījuma diametrs 10 mm, pie +5°C

Maks. autom. temper. 45°C

Maks. Atļautā temperatūra 65°C

Liel. izmēri (platums un augstums 6,0 mm x 8,2 mm 
Termostati (skat. 26–27 lpp.) Raychem TA 

Raychem TC

Tehniskie dati 

* atkarībā no attāluma starp kabeļiem, grīdas konstrukcijas un klājuma 

Flīzes

Koks

Lamināts

Metāla siets

T2Red kabelis

Plēve

Melnā grīd
a

Betons

Līme

Izo
lācija

Līme

Apakšējā 

kārta



Ieklājams kabelis Javas kārta Ieklājamas flīzes Gatava grīda

Ieklājams kabelis Lejama java Klājamas plāksnes Gatava grīda
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T2Red : intelektuāla grīdas apsildes sistēma

Montēšana „nulles līmenī“	
T2Red var klāt vienārši 
padziļinājumos. Griezieties pie mūsu 
pārstāvjiem.

Piestipriniet kabeli (piem., ar līmes 
pistoli) uz tīras grīdas. Uzklājiet 
grunts kārtu.

Uz kabeļa rūpīgi uzlejiet izlīdzinošās 
masas kārtu. Ļaujiet tai sacietēt, kā 
to norāda ražotājs.

Uzklājiet kartona plāksni vai citu 
apakšslāni un tad, saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem montējiet 
koka vai lamināta grīdu.

Apmēram pēc 24 stundām varēsiet 
priecāties par glītu un siltu grīdu. 

Elektriskie parametri 
Lielākās ķēdes garums 100 m 

Aukstais vads Nav nepieciešams, var slēgt tieši pie 
pieslēgkarbas vai termostata

Elektrodrošība 10 A automātiskais slēdzis (C tipa)

Srāvas noplūdes relejs 30 mA, 100 ms

Termostata ar sensoru ierīkošana (skat. 26–27 lpp.)

Kā ierīkot ceļamā mājā? 

Pirms apsildes kabeļa klāšanas 
nosakiet apsildāmo zonu 
izvietojumu un javas kārtas 
biezumu.  Piestipriniet kabeli pie pie 
metāla sieta.  

Rūpīgu uz ieklātā kabeļa uzlejiet 
javas kārtu. Saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem ļujiet tai sastingt. 
Atkarībā no javas tipa, process var 
ieilgt 7 dienas (anhidrīta masa) vai 
21 dienu (cementa java). 

Uzklājiet līmes kārtu, tad lieciet 
flīzes. Mitrās telpās pirms līmes 
kārtas ir jāieklāj hidroizolējošais 
klājums. 

Apstrādājiet šuves starp flīzēm 
un sienu silikonu. Pirms sistēmas 
ieslēgšanas ļaujiet grīdai pilnībā 
sacietēt. 

Kā ierīkot renovējamā celtnē?

PA
DOMS

Uzmanību :
l	 Elektriskos darbus var veikt tikai kvalificēts elektriķis
l	 Pārliecinieties vai Jūsu izmantojamie grīdas klājumi ir piemēroti grīdas apsildei. 
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Kā pasūtīt?
1. T2Red pašregulējošs kabelis spolē

Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Red 948739-00 T2Red grīdas apsildes kabelis 5–15 W/m 230V

2. Sujungimo komponentai

Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

CE-T2Red/ETL 323608-000 T2Red savienojuma un galu izolācijas komplekts

3. Termostatai (žr. 26–27 p.)

Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

Raychem TA 1244-002512 Elektroniskais termostats ar šķidro kristālu displeju,  
regulējams pēc grīdas vai telpas temperatūras

Raychem TC 1244-002513 Programmējams elektroniskais termostats ar taimeri un apgaismotu  
šķidro kristālu displeju. Regulējams pēc grīdas vai telpas  
temperatūras, vai grīdas un telpas temperatūras ar grīdas  
temperatūras ierobežojimu.

	

  T2Red kabeļa komplekti 
Komplektā :
l T2Red kabelis ar izolētiem galiem.
l Termostats Raychem TA.
l 1 papildus termostata priekšējais kabelis.
l 1 sensors ar 3,0 m kabeliu.

Izstrādājuma nosaukums Garums (m) Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Red pack -16M 16 m 389736-000 T2Red komplekts 16 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai

T2Red pack -23M 23 m 658414-000 T2Red komplekts 23 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai
T2Red pack -30M 30 m 016962-000 T2Red komplekts 30 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai
T2Red pack -37M 37 m 066424-000 T2Red komplekts 37 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai
T2Red pack -44M 44 m 416966-000 T2Red komplekts 44 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai
T2Red pack -58M 58 m 531288-000 T2Red komplekts 58 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai
T2Red pack -72M 72 m 318684-000 T2Red komplekts 72 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai
T2Red pack -86M 86 m 275876-000 T2Red komplekts 86 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai

T2Red pack -100M 100 m 036848-000 T2Red komplekts 100 m ar termostatu un komplektu galu izolēšanai

Piederumi
Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

CE-T2Red/ETL 323608-000 T2Red savienojuma un galu izolācijas komplekts
S-T2Red 397408-000 T2Red sadures komplekts

T2Red starter-pack 300 m 821116-000 Visa montēšanas pakete : 300 m apsildes kabeļa, 5 termostati, 10 savienojumu 
un galu izolēšanas komplektu, montēšanas ratiņi

T2Red trolley 701370-000 T2Red montēšanas ratiņi
T2Red hot glue sticks 503052-000 T2Red karstas līmes stienīši, 70 gab. 1 kastītē
KBL-10 102823-000 Siksniņas kabeļa piestiprināšanai pie armatūras sieta

	

l 1 gofrēta caurulīte sensoram 2,5 m.
l 1 līmes stienītis
l 1 montēšanas instrukcija.
l 1 palaišanas atskaite 
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T2Red ar Reflecta : enerģiju 	
taupoša sistēma 

RGrīdas apsilde1�

 T2Red ar Reflecta

Sistēmas komponenti
l	 T2Red pašregulējošs apsildes
l	 T2Reflecta plāksnīte

– ar padziļinājumiem kabelim,
– ar izolāciju un alumīnija siltuma 

sadales slāni 
l	 Slēgplāksnes.

Piemērošana
Dzīvojamām istabām, birojiem, virtuvēm, 
vannas istabām, ēdamistabām, bērnu 
istabām, ziemas dārziem :
l	 Griīdas klājums : flīzes, parkets, 

dabisks akmens, lamināts, paklājs*.
l	 Melnā grīda : izlīdzināts cements, 

izlīdzināts anhidrīts, koka grīda, 
ģipškartona plāksne, kokskaidu 
plāksne, izlīdzināts asfalts.

* ir jābūt piemērotam sildāmajām grīdām (lielākā 
siltuma pretestība 0,15 W/m2K)

Efektīva enerģiju taupoša 
sistēma
l	 Integrēta siltuma izolācija ļauj ietaupīt 

papildus 20 proc. enerģijas.
l	 Vienmērīga grīdas siltuma sadale.
l	 Elastīgs interjera dizains. Pašregulācijas 

efekts nepieļauj pārkaršanu zem 
paklājiem, mēbelēm u.c.

l	 Automātiska, pēc temperatūras 
pašregulējoša sistēma (aukstās 
zonas tiek vairāk sildītas, siltās zonas 
- mazāk).

l	 Nav izmērāmu elektromagnētisko lauku
l	 Ilgmūžīga sistēma, kurai nav 

nepieciešama kopšana.

Uz plāksnes esošais 
alumīnija pārklājums 
nodrošina vienmērīgu 
siltuma sadali telpā. 

Īpaši ātri sasilst
Siltuma atdeve nekustīgā gaisā ir 
efektīva 1 stundu 

Priekšrocības
Siltums tiek vienmērīgi sadalīts visā 
telpā
Temperatūras grafiks

Profilis : 1
Grīdas temperatūros 
svārstības telpā ir 
nelielas. 

Mazāki siltuma zaudējumi
Sildīta tiek svarīgākā vieta –  
grīdas virsma.

T2Red ar T2Reflecta uz betona. Apsildes kabelis betona kārtā.

T2Reflecta alumīnija 
pārklājums un izolācija 
samazina siltuma 
zaudējumus un ātrāk  
izdala siltumu. 

Izmantojot parasto kabeli 
uz leju plūstošais siltums 
zaudējams 

T2Red ar T2Reflecta – 100 W/m2  

zem flīzēm.
Apsildes kabelis izlīdzinošajā kārtā–  
100 W/m2 zem flīzēm.

Color & Temp (°C)
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Lietojot T2Red ar T2Reflecta 
telpa tiek vairāk sasildīta!
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Kāds daudzums man ir 
nepieciešams?
1.  Izvēlieties vajadzīgo siltuma 

atdevi un nepieciešamo T2Red 
kabeļa garumu vienā m2

	 Tālākajā tabulā norādīti attālumi 
un vienam m2 nepieciešamais 
kabeļa garums, kā arī attālumi 
starp kabeļiem.

2. Aprēķiniet cik T2Reflecta 
izolācijas plākšņu būs 
nepieciešams

	 Viena T2Reflecta izolācijas 
plākšņu pakete pārklāj 3,04 m2.

 Tajā ir 10 T2Reflecta plākšņu 
(700 x 400 mm) un sešas 
noslēgplāksnes (100 x 400 mm).

 Piemērs : 5 m2 vestibils ar koka 
grīdu :

 1. Izvēlieties „70 W/m2“ jaudu ➞ 
10 m T2Red kabeļa vienam m2.

 Atālums starp kabeļiem -  
100 mm.

 2. T2Reflecta izolācijas plākšņu 
skats = 5 ÷ 3,04 = 1,6 ➞  
2 iepakojumi.

Grīdas virsmas 
tips

Aptuvena jauda 
(W/m2)

Apsildes kabeļa 
garums (m/m2)

Attālums starp 
kabeļiem (mm)

Flīžu grīda  45 3,3 300

70 5 200

100 10 100

Koks / lamināts/ 
plastmasas grīdas 
klājums / paklājs

35 3,3 300

50 5 200

70 10 100

Kāda jauda man ir nepieciešama? 
Šeit ir norādītas vērtības komfortai 
grīdas apsildei ja Jums rodas šaubas, 
aprēķiniet siltuma zaudējumus, 
(izolāciju, telpas izmērus, logu 
skaitu...) vai griezieties pie mums.

T2Reflecta plāksne

Materiāli Alumīnijs (0,5 mm biezuma) un EPS (12,5 mm)

Plāksnes izmēri 720 mm x 400 mm x 13 mm

Noslēgplāksnes izmēri 100 mm x 400 mm x 12,5 (bez alumīnija slāņa)

Ugunsdrošības klasifikācija DIN 4102-B1

U vērtība 2,33 W/m2K

Siltumvadība 0,033 W (mK)

Siltumizplešanās koeficents 2,4 x 105 1/K

Ilglaisīgā spiedienizturība 140 kPa (14000 kg/m2)

T2Red kabeļa tehniskie dati sniegti 9 lpp.

Tehniskie dati

1. Jauna celtniecība – laba izolācija
 35 W/m2 - 60 W/m2.
2. Renovēta celtne – laba izolācija
 60 W/m2 -100 W/m2.
3. Nepietiekoša izolācija – 

nepieciešama lielāka jauda 
 >100 W/m2.



Visātrāk montējamā 	
sistēma : nav nepieciešams laiks 
sacietēšanas procesam.

Ieklājamas plāksnes Tiesiamas kabelis Klojamos grindys Baigtos grindys

Kā uz T2Red ar T2Reflecta 
uzklāt laminātu vai koka 
grīdu?
l	 T2Reflecta var ierīkot brīvi klājamā 

sistēmā, tādejādi ietaupot laiku, 
kas nepieciešams sacietēšanas 
procesam. 

l	 Nav nepieciešams izlīdzinošās 
masas slānis

l	 Koka grīdas var klāt tieši uz 
T2Reflecta plāksnēm.

Melnā grīdaIzlīdzinošā masaT2Red apsildes kabelis

Apakškārta
Lamināts vai koks 

T2Reflecta plāksnes

PA
DOMS
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T2Red ar Reflecta : enerģiju taupoša sistēma 

Elastīgā sistēma 

Salieciet uz melnās grīdas T2Ref-
lecta (tās nevajag pieskrūvēt vau 
pielīmēt).

Ieklājiet padziļinājumos T2Red ap-
sildes kabeli. Vēlamo siltuma jaudu 
nolemj attālumi starp kabeļiem. 

Ieklājiet koka grīdas apakškārtu uz 
T2Reflecta plāksnēm un ievērojot 
ražotāja norādījumus lieciet jaunu 
koka vai lamināta grīdu.

Uzreiz varat priecāties par lielisku 
un siltu grīdu.

Dėmesio :
l	 Elektriskos darbus drīkst veikt tikais kvalificēts elektriķis
l	 Pārliecinieties vai izmantojat piemērotui grīdas klājumu. 



Liekama grunts kārta Klājamas flīzesIeklājamas plāksnes Montējams kabelis
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Kā uz T2Red ar T2Reflecta 
uzklāt flīzes vai dabisku 
akmeni? Pie koka melnās grīdas 	

katru plāksni piestipriniet ar 	
15 kokskrūvēm.

PA
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Raychem sistēmas 	
sertificētas izmantošanai ar 
popularāko ražotāju 
būvmateriāliem. Vairāk - 29 lpp.	
www.raychemfloorheating.com

PA
DOMS

Melnā grīda
T2Reflecta plāksnesFlīžu līme

Līme (sacietēšanas 

laiks 3 stundas)

Alumīnija slāni pārklājiet ar P-Fix 
grunti.

Saskaņa ar instrukcijām flīzes 
līmējamas ar flīžu līmi tieši uz 
Ref¬lecta plāksnēm. Apmēram 
pēc 24 stundām, kad līme būs 
sacietējusi, būsiet ieguvuši siltu 
grīdu.

Melno grīdu pārklājiet ar T2Reflecta 
A-FIX līmi (vai arī katru plaksni 
pieskrūvējiet ar 15 kokskrūvēm). 
Ieklājiet T2Reflecta plāksnes uz 
līmes kārtas.

ieklājiet T2Red apsildes kabeli 
tam paredzētajos padziļinājumos. 
Vēlamā siltuma jauda atkarīga no 
attāluma starp kabeļiem (100, 
200 vai 300 mm).

Uzmanību :
l	 Elektriskos darbus drīkst veikt tikais kvalificēts elektriķis
l	 Pārliecinieties vai izmantojat piemērotui grīdas klājumu. 

Flīzes

Grunts

T2Red apsildes kabelis

Montēšana zem flīžu vai dabiskā akmens klājuma 



Izvēlieties vēlamo T2Reflecta montēšanas sistēmu. 

Darba etapi T2Reflecta standarta montēšanas 
sistēma

T2Reflecta S sistēma īpaši ātrai 
montēšanai*

 
Plākšņu piestiprināšana pie melnās grīdas

 
T2Reflecta A-Fix līme uz cementa bāzes, 
sacietēšanas laiks – 12 stundas.

 
T2Reflecta Adhesive S 
Speciāla dispersijas līme

 
T2Reflecta plākšņu pārklāšana ar grunti

 
T2Reflecta P Fix  
īpašā grunts

 
Nav nepieciešams. Flīzes var klāt tieši uz 
T2Reflecta plāksnēm

Klājamas flīzes Jebkura apsildāmai grīdai piemērota līme T2Reflecta Adhesive S, pa grīdu var staigāt 
jau pēc 4 stundām.

Kopējais sacietēšanas laiks 24 stundas 8 stundas

*nav piemērota dabiskajam akmenim

RGrīdas apsilde1�

T2Red ar Reflecta : enerģiju taupoša sistēma
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Ka pasūtīt?	
1. T2Reflecta plāksnes

Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Reflecta-pack 3,0 m2 450052-000 10 gab. T2Reflecta plākšņu (720 mm x 400 mm)  
un 6 gab. gala plākšņu (100 mm x 400 mm), 3,12 m2

T2Reflecta-pack 1,0 m2 6012-8946251 3 gab. T2Reflecta plākšņu (720 mm x 400 mm)  
ir 2 gab. gala plākšņu (100 mm x 400 mm), 0,944 m2

T2Reflecta-end plates-pack 241662-000 6 gab. papildus gala plākšņu (100 mm x 400 mm)

2. T2Red pašregulējošais apsildes kabelis spolē
Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Red ritėje 948739-000 T2Red grīdas apsildes kabelis 5–15 W/m 230V

Daļas Izstrādājuma numurs Apraksts

CE-T2Red/ETL 323608-000 T2Red savienojuma un gala izolēšanas komplekts

3. ppildus materiāli
Materiāli flīžu un dabiskā akmens klājuma montēšanai
Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Reflecta A-Fix 1244-001372 Līme T2Reflecta plākšņu piestiprināšanai pie melnās grīdas,  
15 kg papīra maiss, paredzēts 6 m2 grīdai.
Patēriņš : 2,2 kg/m2*

T2Reflecta P-Fix  
 

1244-001371 
1244-003528

Grunts T2Reflecta plākšņu alumīnija slāņa pārklāšanai, klājama  
pirms standarta flīžu vai akmens klājuma līmes uzklāšanas 
l 5 kg spainis, 33 m2. Patēriņš : 150 g/m2. 

l 1 kg spainītis, 6 m2. Patēriņš : 150 g/m2.

Materiāli flīžu un dabiskā akmens klājuma montēšanai
Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Reflecta adhesive S 892124-000 1 spainis nepieciešams 6–9 m2 T2Reflect plākšņu pielīmēšanai , 
3 m2 T2Reflecta plākšņu un flīžu

4. T2Reflecta pakas
Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

T2Reflecta A-Fix 1244-001372 Flīžu līme, izmantojama kopā ar T2Reflecta-P-Fix : 
15 kg maiss - 6 m2 

T2Reflecta P-Fix 1244-001371 Grunts, izmantojama kopā ar T2Reflecta  
(kopā ar T2Reflecta-A-Fix) : 5 kg spainis - 33 m2 

5. Termostati (žr. 26–27 p.)

Izstrādājuma nosaukums Izstrādājuma numurs Apraksts

Raychem TA 1244-002512 Elektroniskais termostats ar šķidro kristālu displeju, regulējams  
pēc grīdas vai telpas temperatūras

Raychem TC 1244-002513 Programmējams elektroniskais termostats ar taimeri un apgaismotu  
šķidro kristālu displeju. Regulējams pēc grīdas vai telpas temperatūras,  
vai grīdas un telpas temperatūras ar grīdas temperatūras ierobežojimu.

* 2,2 kg/m2 ja līmes lāpstiņas zobiņi 6 mm
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T2QuickNet : plāns apsildes 	
kabeļu paklājiņš 

Pielīmējams 3 mm biezs apsildes 
paklājiņš, klājams tieši zem 
keramikas flīzēm vai dabiskā 
akmens.

 T2QuickNet
Kurš T2QuickNet paklājiņš 
man ir nepieciešams?
T2QuickNet-90
l	 Labi izolētai grīdai.
l	 Papildus apkurei.
T2QuickNet-160
l	 Slikti izolētai grīdai
l	 Galvenajai apkurei

l	 Biezums - tikai 3 mm!
l	 Viena aukstā izeja (dubukto vadu 

sistēma).
l	 Klājams tiesi uz flīžu līmes kārtas vai 

izlīdzinošās masas kārtas tieši zem 
grīdas klājuma.

l	 Kopā ar flīzēm veido maksimāli  
15 mm biezumu.

Piemērošana
Dzīvojamām telpām, virtuvēm, 
vannas iztabām, ēdamistabām, bērnu 
izstabām, ziemas dārziem :
l Grīdas klājums : flīzes, dabisks 

akmens (maksimālais biezums  
30 mm).

l Melnā grīda : izlīdzināta cementa 
masa, izlīdzināts anhidrīts, koka 
grīda*, ģipša plāksne, koka grīdas 
plāksne.	

* T2QuickNet-160 nav piemērota koka 
melnajai grīdai.

Platība (m2) Jauda 	
T2QuickNet-90 (W)

Jauda 	
T2QuickNet-160 

(W)

Izmēri 	
(platums x 
garums)

1 90 160 0,5 x 2,0
1,5 135 240 0,5 x 3,0
2 180 320 0,5 x 4,0
2,5 225 400 0,5 x 5,0
3 275 480 0,5 x 6,0
3,5 315 560 0,5 x 7,0
4 360 640 0,5 x 8,0
4,5 405 720 0,5 x 9,0
5 455 800 0,5 x 10,0
6 545 960 0,5 x 12,0
7 630 1120 0,5 x 14,0
8 725 1280 0,5 x 16,0
9 800 1440 0,5 x 18,0
10 915 1600 0,5 x 20,0
12 1100 – 0,5 x 24,0

Lielākām kā 12 m2 virsmām piedāvājama 10 m2 pakete bez termostata 
10 915 1600 0,5 x 20,0
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Kā izvēlēties?
T2QuickNet piedāvājams montēšanai 
gatavos komplektos. Visos 
T2QuickNet komplektos ir apsildes 
kabeļu paklājiņš ar pieslēgtu auksto 
barošanas kabeli un izsmeļoša 
mintēšanas instrukcija. Ir iespējasms 
pasūtīt paklājiņu kopā ar termostatu 
(+sensors un tam paredzēta gofrēta 
caurule) 
Aprēķiniet kopējo apsildāmo virsmas 
platību (m2). Izvēlieties līdzīga izmēra, 
bet nedaudz mazāku T2QuickNet 
paklājiņu.
Piemērs : renovējama vannas istabas 
flīžu grīda (9,4 m2). Izvēlēsimies 9 m2 
T2QuickNet paklājiņu un Raychem TC 
termostatu.

Tehniskie dati
T2QuickNet apsildes paklājiņš

T2QuickNet-90 T2QuickNet-160
Apsildes kabelis Patstāvīgās jaudas  

8,1 W/m kabelis
Patstāvīgās jaudas  
11 W/m kabelis

Jauda maks. 90 W/m2 160 W/m2

Spriegums ∼ 230 V ∼ 230 V

Attālums starp kabeļiem 90 mm 70 mm 

Ārējais izolācijas pārsegs LSOH poliolefīns LSOH poliolefīns

Aukstais barošanas kabelis 2,5 m 5 m

Apsildes kabeļa diametrs 3,4 mm 3,4 mm

Min. Liekšanas leņķis 30 mm 30 mm

Sieta materiāls Stiklšķiedra, pašlīpoša Stiklšķiedra, pašlīpoša

Sieta laukums 50 cm 50 cm

Termostati (žr. 26–27) Raychem TA Raychem TC

Grīdas virsma

T2QuickNet 

Grunts

Melnā grīda

Izlīdzinošā masa

Flīžu līme



Raychem sistēmas sertifi-	
cētas izmantošanai ar popularāko 
ražotāju būvmateriāliem. Vairāk - 
29 lpp.	
www.raychemfloorheating.com
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Ieklājams kabelis Grīda gatavaIeklājamas flīzesUzklājama līme
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Montēšanas informācija
T2QuickNet paklājiņs – ātra un droša 
montēšana :
l	 T2QuickNet paklājiņš ar piestiprinātu 

apsildes kabeli piegādājams no 2 līdz 
12m2.

l	 Tikai 3 mm biezs – nav jāpaaugstina 
grīdu līmenis.

l	 Līposi, nav vajadzīga līme vai skavas
l	 Klājams tieši uz līmes vai javas kārtas
l	 Tikai viens barošanas vads 

– vienkāršāka montāža.
l	 Telpās ar sarežģītu konfigurāciju 

kabeli var vienkārši noņemt no sieta, 
tādejādi nodrošināma visu telpas 
zonu apsilde. 

l	 Kabeli nedrīkst savienot, saīsināt, 
pagarināt vai krustot. 

Apsildes kabeļa termostata un sensora montēšana

Maks. Slodze bez kontaktora ar 
termostatu

3000 W

Termostats Raychem TA / Raychem TC (skat. 26–27 lpp.)

T2QuickNet elektriskie savienojumi

T2QuickNet 90 T2QuickNet 160

Apsildes kabeļa ķēdes garums 33 m2 18 m2

Aukstais barošanas vads 2,5 m 5 m

Automātiskais slēdzis Maks. 13 A

Strāvas noplūdes relejs 30 mA, 100 ms

T2QuickNet elektriskais pieslēgums

Kā montēt T2QuickNet? 

Novietojiet apsildes paklājiņu uz 
tīras grīdas, ar lipīgo pusi uz leju. Ja 
nepieciešams, gruntējiet.

Flīžu līmi klājiet tieši uz T2QuickNet 
paklājiņa. Flīžu līmei ir pilnībā 
jānosedz apsildes kabeļu, nedrīkst būt 
gaisa spraugu.  

Mitrās telpās pirms flīžu ieklāšanas, 
ieklājiet hidroizolējošu klājumu, un tikai 
tad līmējiet flīzes. 

Flīžu šuves apstrādājamas ar silikonu. 
Pirms apsildes sistēmas ieslēgšanas 
ļaujiet grīdai pilnībā izžūt. 

Uzmanību :
l	 Elektriskos darbus drīkst veikt tikais kvalificēts elektriķis
l	 Pārliecinieties vai izmantojat piemērotui grīdas klājumu. 

Remontējot pārrautu kabeli, 
izmantojiet T2QuickNet remonta 
komplektu. Skat. pielikumu 24 lpp.

PA
DOMS

QuickNet apsildes paklājiņu 	
var ierīkot tieši zem flīžu grīdas, 
pie vannas istabas caurulēm, 
dušas, tāpat arī dušas telpās. 

PA
DOMS

T2QuickNet : plāns apsildes paklājiņš 

Lai pagrieztu uz citu pusi, pārgrieziet 
paklāju (centieties nesabojāt kabeli) un 
tad pagrieziet uz vēlamo pusi.
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Kā pasūtīt?

Apsildes paklājiņa komplekts
T2QuickNet-Plus-160 komplekts (ar TC termostatu)
Iepakojumā :
l	 1 līpošs T2QuickNet paklājiņš  

160 W/m2, 1 aukstais vads 5 m.
l	 1 Raychem TC polārbalts 

termostats.
l	 1 papildus priekšējā termostata 

plāksne

l 1 gofrētās caurules gala aizbāznis.
l	1 gofrēta caurule sensoram
l	1 montēšanas instrukcija
l	1 palaišanas atskaite

 

Izstrādājuma nosaukums Izstrād. numurs Laukums (m2)  Jauda (W) Izmēri (platums x garums, m)

T2QuickNet-P-160-1,0/Therm 424320-000 1 160 0,5 x 2,0
T2QuickNet-P160-1,5/Therm 1244-001827 1,5 240 0,5 x 3,0
T2QuickNet-P-160-2,0/Therm 806564-000 2 320 0,5 x 4,0
T2QuickNet-P160-2,5 /Therm 1244-001828 2,5 400 0,5 x 5,0
T2QuickNet-P-160-3,0/Therm 802530-000 3 480 0,5 x 6,0
T2QuickNet-P160-3,5/Therm 1244-001829  3,5 560 0,5 x 7,0 
T2QuickNet-P-160-4,0/Therm 404112-000 4 640 0,5 x 8,0
T2QuickNet-P160-4,5/Therm 1244-001830 4,5 720 0,5 x 9,0 
T2QuickNet-P-160-5,0/Therm 055938-000 5 800 0,5 x 10,0
T2QuickNet-P-160-6,0/Therm 825740-000 6 960 0,5 x 12,0
T2QuickNet-P-160-7,0/Therm 440084-000 7 1120 0,5 x 14,0
T2QuickNet-P-160-8,0/Therm 782896-000 8 1280 0,5 x 16,0
T2QuickNet-P-160-9,0/Therm 857168-000 9 1440 0,5 x 18,0
T2QuickNet-P-160-10,0/Therm 128170-000 10 1600 0,5 x 20,0

Apsildes paklājiņi bez termostata
T2QuickNet 160 (bez termostata)
Iepakojumā : 
l 1 līpošs T2QuickNet paklājiņš  

160 W/m2, 1 aukstais vads 5 m.
l 1 montēšanas instrukcija
l 1 palaišanas atskaite

 

Izstrādājuma nosaukums Izstrād. numurs Laukums (m2)  Jauda (W) Izmēri (platums x garums, m)

T2QuickNet-P-160-1,0 986618-000 1 160 0,5 x 2,0
T2QuickNet-P-160-1,5 1244-001831 1,5 240 0,5 x 3,0
T2QuickNet-P-160-2,0 060364-000 2 320 0,5 x 4,0
T2QuickNet-P-160-2,5 1244-001832 2,5 400 0,5 x 5,0
T2QuickNet-P-160-3,0 168506-000 3 480 0,5 x 6,0
T2QuickNet-P-160-3,5 1244-001833 3,5 560 0,5 x 7,0
T2QuickNet-P-160-4,0 036330-000 4 640 0,5 x 8,0
T2QuickNet-P-160-4,5 1244-001834 4,5 720 0,5 x 9,0 
T2QuickNet-P-160-5,0 441162-000 5 800 0,5 x 10,0
T2QuickNet-P-160-6,0 349790-000 6 960 0,5 x 12,0
T2QuickNet-P-160-7,0 712522-000 7 1120 0,5 x 14,0
T2QuickNet-P-160-8,0 605750-000 8 1280 0,5 x 16,0
T2QuickNet-P-160-9,0 723132-000 9 1440 0,5 x 18,0
T2QuickNet-P-160-10,0 728236-000 10 1600 0,5 x 20,0

Piemērotu termostatu izvēlieties 26–27lpp.
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T2QuickNet : plāns pašlīmējošs  apsildes paklājiņš 

Apsides paklājiņa komplekts
T2QuickNet-90 komplekts (ar TA termostatu)
Iepakojumā : 
l 1 līpošs T2QuickNet paklājiņš  

90 W/m2, 1 aukstais vads 2,5 m.
l 1 Raychem TA polārbalts termostats.
l 1 papildus priekšējais panelis

l 1 gofrētās caurules gala aizbāznis.
l 1 gofrēta caurule sensoram.
l 1 montēšanas instrukcija.
l 1 palaišanas atskaite

Izstrādājuma nosaukums Izstrād. numurs Laukums (m2)  Jauda (W) Izmēri (platums x garums, m)
T2QuickNet-1,0 6012-8948401 1 90 0,5 x 2,0
T2QuickNet-1,5 6012-8948415 1,5 135 0,5 x 3,0
T2QuickNet-2,0 002974-000 2 180 0,5 x 4,0
T2QuickNet-2,5 6012-8948416 2,5 225 0,5 x 5,0
T2QuickNet-3,0 130640-000 3 275 0,5 x 6,0
T2QuickNet-3,5 6012-8948417 3,5 320 0,5 x 7,0
T2QuickNet-4,0 114372-000 4 360 0,5 x 8,0
T2QuickNet-4,5 6012-8948418 4,5 405 0,5 x 9,0
T2QuickNet-5,0 332398-000 5 450 0,5 x 10,0
T2QuickNet-6,0 606482-000 6 545 0,5 x 12,0
T2QuickNet-7,0 017708-000 7 630 0,5 x 14,0
T2QuickNet-8,0 043254-000 8 725 0,5 x 16,0
T2QuickNet-9,0 171520-000 9 800 0,5 x 18,0
T2QuickNet-10,0 742077-000 10 915 0,5 x 20,0
T2QuickNet-12,0 441639-000 12 1100 0,5 x 24,0
Papildus paklājiņš lielākai par 12 m2 virsmai. Bez termostata.
T2QuickNet-10,0 /No Therm 034118-000 10 915 0,5 x 20,0

3. Termostati (skat. 26–27 lpp.)

Izstrādājuma nosaukums Izstrād. numurs Apraksts

Raychem TA  1244-002512 Elektroniskais termostats ar šķidro kristālu displeju,  
regulējams pēc grīdas vai telpas temperatūras

Raychem TC  1244-002513
Programmējams elektroniskais termostats ar taimeri un  
apgaismotu šķidro kristālu displeju. Regulējams pēc  
grīdas vai telpas temperatūras, vai grīdas un telpas  
temperatūras ar grīdas temperatūras ierobežojimu.

Papildus materiāli
Izstrādājuma nosaukums Izstrād. numurs Apraksts

T2QuickNet Repair kit    927536-000 Komplekts T2QuickNet remontam.
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T2QuickNet : plāns pašlīmējošs  apsildes paklājiņš 



Raychem TA termostats
Temperatūras samazināšanas funkcija 
(–3,5°C) tiešā vai tālvades veidā, kas atļauj 
ietaupīt enerģiju.

RGrīdas apsilde��

Termostati 

Neviens negrib lieki tērēt 
naudu maksājot par 
elektrību. Un tādēļ Raychem 
grīdas apsildes sistēmas ir 
projektētas tā, lai 
samazinātos enerģijas 
patēriņš. Raychem 
digitālajos termostatos ir 
apvienoti unikāli risinājumi – 
liels šķidro kristālu displejs 
un vienkārša vadība. 

Prātīgi risinājumi – 
vienkāršāka ekspluatācija
Piemēroti lietotājam
l	 Liela izmēra šķidro kristālu displejs.
l	 Papildus sildīšanas funkcija ātrai 

telpas sasildīšanai (+5°C 2 stundās).
l	 Grīdas sensora temperatūras 

rādītāji.
l	 Iespēja kalibrēt pēc citām telpas 

mērierīcēm

Nodrošina ilglaicīgu drošību
l	 Drošs pieslēgums 2 polu relejā
l IP 21 drošības klase.
l	 Drošība bojājuma gadījumā 

Vienkārša montāža
l	 Lielas spailes un iezemējuma spailes 

ļauj vienkārši un droši pieslēgt vadus.
l	 Var uzstādīt vadības režīmus pēc 

temperatūras (grīdas / telpas/ telpas 
ar grīdu ierobežotāju).

Elastīga projektēšana
l	 Piemēroti vairāku ražotāju rāmīšiem 

(papildus priekšējais panelis).
l	 Iespējams variants sudraba krāsā.

Mūsu termostatiem ir piemēroti daudzu 
populārāko ražotāju rāmīši.
Busch-Jaeger • Merten • Eljo • 	
Ensto • Gira • Jung • Elko.

Raychem TA tehniskie dati
Novērojams grīdas temperatūros diapazons 5–35°C
Novērojams telpas temperatūros diapazons 5–40°C
Spriegums ~ 230 V
Drošības klase IP 21
Sensora tips NTC, 10k Ω/25°C
Sensora kabeļa garums 3 m
Izmēri 82 x 82 x 54 mm

Pasūtīšanas informācija
Izstrād. nosauk Krāsa Izstrād nr. Apraksts
Raychem TA polārbalta 1244-002512 Termostats ar grīdas un 

telpas sensoru
Silver-R-TA sudraba 1244-003493 Priekšējais panelis sudraba 

krāsā TA termostatam

Sensor-N10k Ω – 1244-002952 Papildus sensors
Adapter-UK-wall box – 1244-003527 Rāmītis UK sienas kārbai



 Thermostats

Raychem TC termostats ar taimeri
l	 Liels displejs ar zilu apgaismojumu.
l	 Katrai nedēļas dienai 30 minūšu 

blokos programmējama taimera 
funkcija.

l	 4 izvēlētas iepriekšuzstādītas 
programas.

l	 1 lietotāja uzstādīta programma.
l	 Lielāks komforts, kuru sniedz 

intelektuālā adaptīvā funkcija :  

 Aprēķina laiku kad apsildei 
ir jāieslēdzas, nodrošinot, ka 
nepieciešamā temperatūra būs 
sasniegta vajadzīgajā laikā.

l	 Grīdas sensors, telpas sensors, 
vai ari telpas sensors ar grīdas 
temperatūras ierobežotāju 
temperatūrai jūtīgiem grīdas 
klājumiem (piem. kokam).
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Instalēšanas shēma
Tiešā pieslēgšana – viens apsildes 
kabelis

Raychem TA tehniskie dati
Novērojamās grīdas temperatūras diapazons 5–35°C
Novērojamās telpas temper. diapazons 5–40°C
Gridas ierobežotāja temperatūras diapazons apakšējā 5°C/ augšējā 35°C
Pieslēgtā jauda / spriegums 13 A/~ 230 V
Drošības klase IP 21
Sensora tips NTC, 10k Ω/25°C
Sensora kabeļa garums 3 m
Izmēri 82 x 82 x 54 mm

Pasūtījuma informācija
Izstrād. nosauk Krāsa Izstrād nr. Apraksts
Raychem TC  polārā balta 1244-002513 Programmējams termostats 

ar grīdas un telpas sensoru
Silver-R-TC sudraba 1244-003494 Sudraba krāsas priekšējais 

panelis TC termostatam

Sensor-N10k Ω – 1244-002952 Rezerves sensors
Adapter-UK-wall box – 1244-003527 Rāmītis UK sienas kārb.

Sistēmas pārvalde lielākai 
efektivitātei 

Pieslēgšana caur palaidēju, piem. – 	
3 apsildes kabeļi
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Raychem piedāvā līdzklu 
un pakalpojumu kom-
plektu, kas atvieglos 
profesionālo instalētāju 
dzīvi. Mēs piedāvājam ne 
tikai augstākās kvalitātes 
izstrādājumus, mēs to 
lietotājiem sniedzam augsta 
līmeņa pakalpojumus.

R Intelektuālie 	
 pakalpojumi

Bezmaksas projektēšanas 
pakalpojumi
Ietaupiet savu laiku, sastādot citu 
projektu un pasūtiet bezmaksas 
projektēšanas pakalpojumu. Iesniedzot 
parastu pieteikumu, mūsu inženieri, 
izmantojot unikālu programmatūru, 
izveidos izsmeļošu piedāvājumu. 

Ko mēs Jums piedāvāsim?
l	 Projekta sarakstu ar visiem 

nepieciešamajiem datiem
l	 Detalizētu materiālu specifikāciju.
l	 Montēšanas plānu ar ķēžu garumiem 

un rekomendējamās apsildes sistēmas 
tehnisko detaļu divdimensiju vai 
trīsdimensiju shēmas. 

l	 Rekomendējamo būvmateriālu sarak-
stu. 

Kā varat pasūtīt šo 
pakalpojumu?
Griezieties pie vietējā piegādātāja vai 
vienkārši atsūtiet mums savas istabas/u 
eskīzi vai rasējumu :
l	 Pa faksu + 370 52330084.
l	 El. pastu : info.baltic@tycothermal.com
l	 Izmantojiet bezmaksas projektēšanas 

pakalpojumu faksogrammas formā 
pēdējā šī bukleta lappusē.

T2Red 
instalēšanas plāns 

T2Reflecta ar T2Red 
instalēšanas plāns

T2QuickNet  
instalēšanas plāns

Instalācijas plāns
Divdimensiju vai trīsdimensiju 
rekomendējamās apsildes sitēmas 
plāns ar ķēžu garumiem un 
tehniskajām detaļām. Istalēšanas 
plāns atvieglos Jūsu uzdevumu. 
Tajā detalizēti parādīts katras ķēdes 
sākums un beigas, ka arī termostatu 
izvietojums. 
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Lai uzzinatu vairāk par Tyco Thermal Controls sistēmām, sazinieties ar vietējiem pārstāvjiem. 

Mūsu mājas lapa palīdzēs jums atrast atbildi uz visiem jautājumiem :	

www.raychemfloorheating.com

Komerciālie un tehniskie argumenti, ar 
kuriem savam pasūtītājam pierādīsiet 
grīdas apsildes priekšrocības. 
Piemēram, enerģijas patēriņa 
kalkulators, kas rāda mazas sistēmas 
ekspluatācijas izmaksas. 

Soli pas solim programma palīdzēs 
Jums izvēlēties nepieciešamo 
izstrādājumu. Tāpat arī aprēķinās 
materiālu daudzumu, kurš būs 
nepieciešams projekta īstenošanai. 
Jūs tiksiet izvests caur dažādiem 
etapiem, kas palīdzēs sastādīt 
materiālu specifikāciju. Tad varēsiet 
to pārsūtīt mums, un mēs noteiksim 
cenu. 

Saderināmu būmateriālu izvēle : 
Raychem sistēmas ir testētas un 
apstiprinātas izmantošanai ar labāko 
Eiropas ražotāju būvmateriāliem. Mūsu 
mājas lapā atradīsiet norādījumus – kuri, 
visbiežāk izmantojamo marku ražojumi ir 
saderināmi ar grīdas apsildes sistēmām. 
www.tycothermal.com/floorheating/BM

Rekomendējamie 
būvmateriāli

Projektēšanas vednis

Enerģijas patēriņa 	
aprēķins
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Rintelektuālie pakalpojumi
Fa

xf
or

m
Bezmaksas projektēšanas pakalpojuma pasūtījuma forma Rgrīdas apsildes projektiem
Lūdzam nosūtīt to savam „Tyco Thermal Controls“ pārstāvim, vai pa faksu +370 5 2330084 

Jūsu adrese :

Uzvārds, vārds : ............................................................................................................

Iela :  .....................................................................................................................

Pasta kods : .............................................................................

Pilsēta :  .....................................................................................................................

Valsts :  .....................................................................................................................

El. pasts :  .....................................................................................................................

Tālrunis :  .....................................................................................................................

Fakss :  .....................................................................................................................

Jūsu projekta dati :
Projekta nosaukums : ...............................................................................................

Pasūtītaja uzvārds : ....................................................................................................

Iela :  .........................................................................................................

Pasta kods :  .........................................................................................................

Pilsēta :  .........................................................................................................

Valsts :  .........................................................................................................

Celtnes tips :

Piezīmes  	  .....................................................................................................................

	  .....................................................................................................................

	

Ludzu atsūtīt man šo informāciju līdz (d.-d.-mēn) : ....................................................................................................................................................................................

m  Novērtējums
 (tai skaitā materiālu saraksta, projekta saraksta,   
 trīsdimensiju instalēšanas plāna)
m Tehniskā specifikācija

l		Rekomendējamie būvmateriāli
	 (līme, izlīdzinošā masa, špaktele u.c. klājamām flīzēm vai  
 dabiskajam akmenim) :
	 m		Ardex	 m		Casco	 m		Deitermann	
	 m		Mapei	 m		PCI
	

Pievienojiet rasējumu vai eskīzi, vai arī uzzīmējiet šeit

l		Vienas ģimenes māja	 l		Daudzdzīvokļu l		Viesnīca
l		Komercēka l		Pansionāts	
l		citi : 	
Apsildes mērķis :
l		Galvenā apkure, nepieciešama ........................ W/m2 jauda
l		Papildus apkure
Grīdas klājums :
l		Melnā grīda : ..........................................................................................................





DISTRIBUTOR     INTELSA SIA
www.intelsa.lv       info@intelsa.lv




