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UVOD
CEILHIT je bil ustanovljen leta
1975 kot prvi proizvajalec
električnih grelnih kablov v
Španiji – Barceloni.

“

Naše dolgoletne izkušnje nam zagotovljajo močno prisotnost
tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Preko naših distributerjev in inštalaterjev z obsežnim znanjem, našim strankam
zagotavljamo visokokakovostne produkte in tehnično podporo.
Leta 2010 se je Ceilhit pridružil skupini Fenix Holding, enem
največjih evropskih proizvajalcev sistemov za električno ogrevanje. Skupina trenutno izvaža v več kot 70 držav po vsem
svetu široko paleto izdelkov kot so grelni kabli in filmi za talno
in stropno ogrevanje, grelni filmi za ogledala, IR
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panele, sisteme za zaščito proti zamrzovanju in taljenje snega,
pa tudi široko paleto regulacijskih sistemov, razvitih posebej
za vsako aplikacijo. Od leta 2016 se skupina ukvarja tudi z
razvojem ogrevanja v pametnih hišah kot del pametnega
(smart grid) elektro omrežja.
Naši produkti nudijo uporabne in kvalitetne rešitve za širok nabor uporabe v :
• Bivalnih prostorih.
• Terciarni sektor : trgovine, vrtci, šole, pisarne, poslovni prostori, hoteli, …
• Industriji in kmetijskem sektorju.
• Vlažnih prostorih : kopalnice, savne, bazeni, …
• Taljenje snega in zaščita pred zamrzovanjem : cevi, strehe, dovozi, žlebovi, …

FENIX Holding struktura

ŠPANIJA
CEILHIT SLU
Proizvodno in trgovsko podjetje

SLOVAŠKA
FENIX SLOVENSKO SRO
Proizvodno in trgovsko podjetje

NEMČIJA
FENIX DEUTSCHLAND GMBH
Trgovsko podjetje

ČEŠKA
FENIX LTD
Proizvodno podjetje

FRANCIJA
ACSO
Proizvodno in trgovsko podjetje

NORVEŠKA
KONSULENT TEAM AS
Trgovsko podjetje

ZDRUŽENO KRALJESTVO
FLEXEL INTERNATIONAL LTD
Proizvodno in trgovsko podjetje

POLJSKA
FENIX POLSKA
Trgovsko podjetje

FENIX TRADING SRO
Trgovsko podjetje
FENIX GROUP AS
Holding podjetje
AERS
Tehnološki center

DEMISTA LTD
Proizvodno podjetje
CEILHIT. Prihodnost je elektrika | 05

PREDNOSTI
ELEKTRIČNEGA
RADIACIJSKEGA
OGREVANJA
• Maksimalni komfort

• Minimalno kroženje prahu in mikro delcev, ki vplivajo na zdravje

• Idealna razporeditev temperature

• Ne porablja kisika v prostoru in ne povzroča dima ali smradu

• Energetsko učinkovit sistem

• Trajnostni sistem, združljiv z obnovljivimi energijami

• Znižanje stroškov ogrevanja

• Pripravljen za električno in čisto prihodnost

• Ugodna cena investicije

• Nevidna in integrirana postavitev v objektu tako, da so
vse stene na voljo za pohištvo

• Možnost regulacije posameznih prostorov
• Idealno za renovacije
• Brez stroškov vzdrževanja
• Moderni in estetski IR paneli za katerikoli prostor
• Dolga življenska doba
• Varen sistem brez nevarnosti požara ali izliva
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ZAKAJ BI IZBRALI
SISTEME ELEKTRIČNEGA
RADIJACIJSKEGA
OGREVANJA CEILHIT ?
Zaradi naših dolgoletnih izkušenj (smo proizvajalci od leta 1975). Pametno se odločite
in se zanesite na naše izkušnje in kvaliteto.
Dolga življenjska doba naših izdelkov se
dokazuje v inštaliranih sistemih, ki že 40 let
odlično in brez težav opravljajo svoje delo.

10. letna garancija na grelne kable in grelne
mreže namenjene talnemu ogrevanju.

Širok nabor produktov, ki lahko odlično ustrezajo vašim zahtevam in potrebam.

Kratki dobavni roki.

Brezplačno svetovanje in izdelava ponudb.
Direkten in oseben pristop in kontakt.

Tehnična pomoč in svetovanje.
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TALNO
GRETJE
Idealno tako za novogradnje kot tudi za renovacije, kjer je
razpoložljiva debelina, ki ustreza ogrevalnemu sistemu, omejena. Zahvaljujoč posebni toplotni izolaciji in zmanjšani debelini
ogrevalnih elementov se električni podni sistem lahko namesti
tudi preko obstoječega tlaka, tako z ogrevalnimi kabli (skupna
debelina < 1,5cm) ali grelnimi filmi (skupna debelina < 1 cm).

V primeru delne prenove stanovanja ali objekta, lahko namestite sistem električnega talnega gretja v vsak prostor
posebej. Na primer pri prenovi kopalnice ali prenovi kuhinje
ter omogočite regulacijo temperature preko termostatov za
vsak prostor posebej.

Omogoča predvsem dve vrsti načina delovanja:
Primarni ogrevalni sistem: Grelni sistem je zasnovan tako, da
vzdržuje sobno temperaturo pri zahtevani temperaturi, Termostat vključi gretje glede na sobno temperaturo in upošteva
temperaturo tal kot omejevalni faktor za ohranjanje udobne
in zdrave talne temperature. Standardna vgrajena moč grelnih
kablov je od 60 do 120 W/m2, odvisno od vrste hiše in toplotnih izgub.
Dodatni - pomožni grelni sistem: Grelni sistem je namenjen
ohranjanju temperature tal pri udobni temperaturi. Zelo pogosto se uporablja v kopalnicah, da nimamo občutka hladnih tal,
ko bosi stopimo na ploščice. Standardna moč grelnih kablov
je običajno približno 150 W/m2, (hitrejše gretje tal) . Termostat
vključi gretje tal glede na talno temperaturo in vzdržuje nastavljeno temperaturo , tudi če se temperatura v prostoru poveča (na primer s hlapi vroče vode med tuširanjem ali kopanjem).

Sistem je popolnoma integriran znotraj tal in enostaven za namestitev. Ne potrebuje nobenega kotla, niti cevi, niti radiatorjev, zato tudi ni potrebno dodatno vzdrževanje (kot naprimer
čiščenje kamna, dimnika, letno vzdrževanje plinskih naprav, …).

Talno gretje
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GRELNE

MREŽE
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Primerno za novogradnje in renovacije
Pod ploščicami, marmorjem ali drugimi
talnimi oblogami z minimalno debelino od 12
do 20 mm (vključno s toplotno izolacijo).
Primerno kot primarni ali pomožni ogrevalni
sistem.
Enostavna in hitra montaža.

“
Proizvajamo širok nabor
grelnih mrež za uporabo v
različnih prostorih.

Proizvajamo širok nabor grelnih mrež za
uporabo v različnih prostorih.
Širina mreže : 25 cm kar omogoča
enostavno montažo v manjših prostorih kot
so kopalnice, hodniki, …, 50 cm in 70 cm
za hitro montažo v večjih prostorih kot so
dnevne sobe, večji prostori ali širši hodniki.
Standardna moč ogrevanja : 60 – 85 – 100 –
115 – 120 – 150 in 180 W/m2
Od 60 W/m2 za uporabo v novih dobro
izoliranih objektih (nizko energijske in pasivne
hiše) do 180 W/m2 za uporabo v manjših
kopalnicah (omejena površina tal namenjena
ogrevanju – od uporabne površine za ogrevanje
je potrebno odšteti površino kadi, pohištva, …).
Grelni kabel je na mreži napeljan v razdalji 8 ali 12
cm za zagotavljanje enakomerne porazdelitve
gretja direktno pod tlakom
(keramične, granitogres, marmor, … ploščice in 18
cm za uporabo grelne mreže v estrihu, betonski
plošči ali debelejših talnih oblogah (3-5 cm).

Brez elektromagnetskega sevanja

Montaža v betonsko ploščo, estrih ali
direktno pod talne ploščice

Uporabno tudi v vlažnih prostorih
(IP67)

Mreže in kabli imajo standardno dolžino.
NIKOLI ne režite grelnega kabla

Varno, ognje odporno

Talno gretje
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GRELNI

KABEL
Primerno za novogradnje in renovacije
Pod ploščicami, marmorjem ali drugimi talnimi oblogami z mini-

Brez elektromagnetskega sevanja

malno debelino od 12 do 20 mm (vključno s toplotno izolacijo)
Primerno kot primarni ali pomožni ogrevalni sistem.
Standardna moč : 17.9 W/ml

Varno, ognje odporno

“

Montaža v betonsko ploščo, estrih ali direktno pod talne ploščice

Omogoča boljšo prilagoditev grelnega
elementa v ozkih ali nestandardnih
površinah z enostavnim polaganjem
grelnega kabla na pritrdilne trakove.
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Uporabno tudi v vlažnih prostorih (IP67)
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Namestitev na tla z pritrdilnimi trakovi
Mreže in kabli imajo standardno dolžino. NIKOLI ne
režite grelnega kabla.

AL

MREŽE
Mreže v posebni aluminijski foliji. Primerno za montažo pod
suhomontažni plavajoči pod (laminat, vinil plošče). Idealno za
renovacije saj je debelina mreže le 8 mm (vključno z 6 mm toplotne izolacije)
Enostavna, hitra in čista suha montaža (brez cementa, lepila,
estriha)
Primerno kot primarni ali pomožni ogrevalni sistem.

Brez elektromagnetskega sevanja
Varno, ognje odporno
Suha montaža
Uporabno tudi v vlažnih prostorih (IP67)

Standardna moč : 80 W/m2 in 140 W/m2
Standardna širina mreže : 50 cm

Al mreže imajo standardno dolžino.
NIKOLI ne režite grelnega kabla.

Talno gretje
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GRELNI

FILM

Posebna grelna folija - film. Primerno za montažo pod
suhomontažni plavajoči pod (laminat, vinil plošče). Idealno
za renovacije saj je debelina filma le 8 mm (vključno z 6 mm
toplotne izolacije). Primerno tudi za gretje suhomontažnih
stropov (knauf, rigips, …)
Enostavna, hitra in čista suha montaža (brez cementa, lepila,
estriha)
Primerno kot primarni ali pomožni ogrevalni sistem.
Standardna moč za talno gretje : 80 – 130 – 150 - 200 W/m2
Standardna širina grelnega filma : 30 – 50 – 60 - 100 cm
Standardna moč za gretje stropa : 140 – 200 W/m2
Standardna širina grelnega filma : 40 – 50 cm
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Brez elektromagnetskega sevanja
Varno, ognje odporno
Suha montaža
Trakovi grelnega filma se lahko odrežejo glede na potrebno
dolžino. Rezanje trakov naj vedno opravi za to usposobljen
montažer.

DODATKI

ZA MONTAŽO TALNEGA GRETJA
Za postavitev učinkovitega sistema talnega gretja z minimalnimi toplotnimi in energetskimi izgubami je toplotna izolacija pomemben del sistema talnega gretja.
Pri renovacijah in adaptacijah je ponavadi kritična oziroma omejujoča višina - celotna debelina (višina), ki je na voljo za montažo
talnega grelnega sistema. Ceilhit nudi visoko učinkovito in izredno tanko toplotno izolacijo, ki omogoča končno debelino (višino)
grelnega sistema od 8 do 15 mm.

XPS izolacijske plošče z cementnim slojem debeline 6 ali 10mm

Izolacijske plošče iz lesenih
vlaken debeline 8 mm

XPS izolacijske plošče debeline
6 mm

XPS plošče z cementnim slojem ojačanim s
steklenimi vlakni na obeh straneh. Uporaba
za montažo z grelnimi kabli in mrežami.

• Uporaba za montažo z grelnimi kabli in
mrežami
• Toplotna prevodnost : 0,046 W/m.K

Uporaba za montažo z Al mrežami in grelnim filmom

• Dimenzije : 1200 x 600 x 6 / 10 mm
• Toplotna prevodnost : 0,033 W/m.K

• Dimenzije : 1000 x 500 mm Debelina 6 mm
• Toplotna prevodnost : 0,03 W/m.K

Širok nabor dodatnih produktov za lažjo in hitrejšo montažo talnega gretja z grelnim kablom, mrežo ali filmom.

Obodni raztezni trak - 5mm

Polietilenska parna zapora

Pritrdilni trakovi

Namestitev na obodu sobe pri montaži z
grelnimi kabli in mrežami.

Uporaba pri montaži preko grelnega filma

Uporaba za hitro in enostavno montažo
grelnih kablov.

Preprečuje toplotne izgube in prekriva
morebitne razpoke ali diletacije.

*** Za ostale dodatke nas kontaktirajte
Talno gretje

| 15

IR
PANELI
UPORABA IN PREDNOSTI
IR PANELOV
• Nudijo maksimalno udobje, homogeno sevanje toplote

• Varen sistem ogrevanja brez nevarnosti požara, izlivov ali dima

• Idealna porazdelitev temperature in možnost prilagoditve
temperature na posamezen prostor.

• Zdrav in higieničen sistem ogrevanja z minimalnim kroženjem
prahu in alergijskih delcev.

• Energetska učinkovitost

• Ne porablja kisika v prostoru, ni ne povzroča smradu ali dima

• Nižji stroški investicije v sistem ogrevanja

• Trajnostni sistem, združljiv z obnovljivimi viri energije

• Nižji stroški ogrevanja

• Sistem ogrevanja, ki je pripravljen na električno in čisto prihodnost

• Brez vzdrževanja

• Estetski izgled, ki se lahko uporabi v kateremkoli prostoru

• Dolga življenska doba

• Specifične rešitve za posebne zahteve
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U & U BASIC PANELI

GR, G, GS, KAMNITI & KERAMIČNI PANELI

Njihov ekskluzivni površinski nanos in enotna porazdelitev temperature povečata sevalno komponento prenosa toplote in zagotavljata široko porazdelitev toplote znotraj prostora.

Nadgradnja panelov U z različnimi površinskimi zaključki – nanosi, dimenzijami in grelnimi močmi namenjeni zahtevnim uporabnikom , ki
želijo v prostor dodati poseben estetski učinek.

Uporaba v pisarnah, notranjih bivalnih prostorih, trgovinah, industrijskih objektih, …

Te vrste panelov je možno uporabiti tudi kot sušilno mesto za brisače,
ogledalo ali sliko na steni.
Uporaba v pisarnah, hotelih, bivalnih prostorih, …

K+ PANELI

IN / IKP PANELI

Idealni za dodatno ogrevanje prostorov kjer ne zadostuje primarni sistem ogrevanja ali za druge bolj hladne prostore (predsobe,
hodniki, dodatno ogrevanje pod mizami, klopmi, …)

IR paneli razviti posebej za zelo zahtevne pogoje uporabe v industrijskih objektih. Upoštevane so zahteve po višjih IP standardih in / ali E.Exll verziji za prostore z nevarnimi snovmi.

Uporaba v bivalnih prostorih, pisarnah, verskih objektih, industrijskih objektih, …

Uporaba v terciarnih in industrijskih prostorih.

S+ VISOKOTEMPERATURNI PANELI

TH PANELI

Namenjeni so ogrevanju večjih prostorov z visokimi stropovi kot
so industrijski objekti, skladišča, razstavni prostori, cerkve in drugi
objekti s stropovi višine do 10m kjer so konvekcijski sistemi ogrevanja neučinkoviti.

Namenjeni so ogrevanju delno odprtih prostorov.
Uporaba v restavracijah, hotelih, terasah, …

Uporaba v terciarnem in industrijskem sektorju, v delno zaprtih
zunanjih prostorih.

CH PANELI
Ogrevanje prostora pri cerkvenih klopeh – skupaj s K-paneli, sta
najbolj učinkoviti rešitvi za to aplikacijo. Tak sistem ogrevanja, nameščen pod klopmi, je izredno učinkovit, ne da bi vplival na estetiko prostora v cerkvenem objektu.

IR Paneli
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PANELI

U & U BASIC
Maksimalna porazdelitev toplote s sevalnim (IR) ogrevanjem.
Enotna temperatura znotraj sobe.
Na voljo v dveh verzijah
U (UNIVERSAL) PANELI namenjeni za montažo na strop ali v
spuščene stropove (60 x 60 cm ali 120 x 60 cm)

U+ BASIC namenjeni za montažo na steno. Zaključni nanos je
bolj gladek (kot lupina pomaranče) za lažje čiščenje.

Moč gretja : 300 - 600 - 700 - 850 W

Dodatno so opremljeni z toplotno varovalko, ki preprečuje
pregretje panela. Idealni za ogrevanje v vrtcih, šolah, bivalnih
prostorih, …
Moč gretja : 300 - 600 - 850 W.

18 |
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“
Idealni za pisarne in
poslovne prostore

IR paneli, ki so uspešni na trgu že več kot 30 let.
Unikatna, vrhunska in patentirana tehnologija
optimalnega radiacijskega IR ogrevanja.

IR Paneli
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STEKLENI PANELI

GR

Kombinacija učinkovitosti in funkcionalnosti z atraktivnim in
brezčasnim dizajnom, ki ustreza sodobnim interierjem z visokim
estetskim videzom.
Namenjeni za montažo na stene (vertikalno ali horizontalno) ali
postavitve na tla z posebnimi dodatnimi nosilci.
Moč gretja : 300 - 500 - 700 - 900 W
Barve : bela , črna , rdeča , pistači zelena , ogledalo
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STEKLENI PANELI Z OKVIRJEM

G

Unikaten izdelek z estetskega vidika, ki z naravno lepoto
stekla ogreva vaš prostor. Z aluminijastim okvirjem, vitkim
profilom in vsestranskimi pritrdišči za montažo na steno ali
strop.
Moč gretja : 300, 600, 850 W.
Barve : bela , črna , ogledalo , možnost HD tiska
Na voljo tudi v izvedbi E s plastičnim nanosom prednje strani
(namesto stekla)

IR Paneli

| 21

STEKLENI PANELI

GS

GS paneli združujejo elegantni dizajn GR panelov brez
okvirja s tankim profilom ter zmanjšano težo panela, kar
omogoča namestitev teh panelov na steno ali strop.
Moč gretja : 300 - 500 - 600 - 850 W
Dodaten ozek model moči : 500 W širina panela le 40 cm kar
omogoča montažo v manjše ali ožje prostore.
Barve : bela , črna , ogledalo , vinsko rdeča , basaltna, platinasto
siva , grafitna , možnost HD tiska
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STEKLENI PANELI

S SLIKAMI

UNIKAT
PO NAROČILU

Naravna lepota stekla z natiskano sliko visoke resolucije
po vašem izboru na IR panele tipa G in GS. Unikat v vašem
prostoru, ki poleg svojega izgleda daje tudi toplino vašemu
domu, pisarni, … .
Izbirate lahko med širokim naborom slik iz naše galerije ali pa
naročite izdelavo IR panela s svojo HD sliko (vaša slika v visoki
resoluciji, logotip podjetja, …)

IR Paneli
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PANELI

STONE SINTRANI KAMEN
Povezuje učinkovitost in udobnost IR ogrevanja z lepoto sintranega
kamna, modernim videzom betona ali naravnega kamna. Vaš prostor
bo tako še bolj eleganten in udoben.
Sintran kamen je nov material, ki je odporen na praske, madeže,
vodo in ga je zelo lahko čistiti.
Moč gretja : 300 , 500 , 700 , 1050 W
Teksture (videz) : Concrete Taupe , Calacatta , Beton , Basalt Black
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SINTERED STONE

PANELI

CERAMIC
IR paneli z elegantnim keramičnim nanosom ki imajo poplni videz
naravnega kamna.
Dodatno jih lahko opremite z nosilcem za brisače.
Moč gretja : 400 W
Barve in videz : Beige , coal , cream , marrone, rosso

IR Paneli
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DODATEK ZA PANELE

NOSILEC
ZA BRISAČE
Uživajte v udobju in eleganci naših IR panelov, ki jih
z dodanim nosilcem - obešalnikom lahko spremenite
v funkcionalne sušilnike brisač. Na voljo za modele IR
panelov : GR, GS, STONE in CERAMIC.
Izbirate lahko med enojnim in dvojnim nosilcem.
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PANELI

K+

Namenjeni so za dodatno ogrevanje ali ogrevanje posameznih lokalnih mest, z
nizko močjo ogrevanja in nizko porabo električne energije. Namestite jih lahko
na strop (ožji hodniki, manjši prostori kot so WC, …) ali na steno. Zelo uporabni
so tudi za namestitev pod pisalne mize, klopi, …
Zagotavljajo udobno in nežno gretje
Moč gretja : 100 , 200 , 270 , 330 in 400 W
Standardni barvi : bela in rjava. Po naročilu so možne tudi druge barve.

IR Paneli
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PANELI

IN/IKP
IR paneli posebej razviti za kmetijske in industrijske aplikacije.
Z večjim IP standardom in/ali z neekspolzivno različico E.Exll,
ki se uporablja na nevarnih območjih.
Da udobje in prednosti IR ogrevanja lahko uporabite tudi v
prostorih z višjo stopnjo prahu ali kjer je velika nevarnost požara
ali eksplozij ( rastlinjaki, delavnice, živinorejski objekti, skladišča
nevarnih snovi, …)
Moč gretja : 700 , 750 W
Standardna barva : Bela. Po naročilu so možne tudi druge barve.
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VISOKOTEMPERATURNI PANELI

S+

Visokotemperaturni paneli S+ so namenjeni predvsem
za ogrevanje večjih prostorov z visokimi stropi kot so
industrijske ali kmetijske hale, skladišča, razstavni prostori,
cerkve ali drugi prostori z višino stropa od 3,5 do 10 m.

Na voljo tudi v verziji Anticor – paneli zaščiteni proti koroziji
namenjeni za delovanje v zahtevnem okolju z večjo vlago v
zraku (rastlinjaki, hlevi, delno zaprti prostori v območju večje
vlage ali ob morju, …)

Sestavljeni so iz enega do treh aluminijastih grelnih elementov s
posebnim elektrokemičnim silikatnim površinskim nanosom, ki
povečuje sevalno komponento prenosa toplote. Ta patentirana
tehnologija zagotavlja edinstven in neprimerljiv prenos toplote.

Na voljo tudi v verziji z dolžino le 650 mm. Namenjeni za manjše
ali ožje prostore.
Grelna moč :
Verzija dolžine 650 mm : 600 in 850 W
Normalna ali Anticor verzija : 900, 1200 , 1800 , 2400 , 3000
in 3600 W
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PANELI

TH

Zelo uporabno tudi v cerkvah, restavracijah, hotelih, …
Paneli TH v črni barvi so estetsko primerni za katerikoli prostor.
Ne svetijo in ne povzročajo dima ali vonja.
Z dodatnimi nosilci lahko njihovo gretje usmerite na željeno
mesto v prostoru.
Moči gretja : 1000 in 1500 W
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“

Idealna rešitev za ogrevanje zimskih vrtov, pokritih balkonov
in teras, šotorov, …

Najboljša rešitev za ogrevanje
delno zaprtih prostorov v
stanovanjih (balkoni, terase) in
restavracijah, hotelih (terase, delno
odprti prostori za kadilce, …)

PANELI

CH
Hiter učinek gretja je primeren za občasne dogodke (maše,
občasna srečanja, poroke, …) saj ni potrebno ogreti celotnega
prostora.

“

Panele tipa TH smo razvili posebej za ogrevanje cerkvenih klopi, ki jih namestite pod sedišče klopi. Skupaj s paneli tipa K+ je
to najboljši lokalni sistem ogrevanja. Mat črna barva CH panelov
se estetsko ujema z temno barvo lesenih klopi in ne kvari estetskega videza cerkve.

TH paneli nameščeni pod
sedež klopi ne vplivajo na
estetiko v cerkvi

Moči gretja : 260 , 400 , 600 W

IR Paneli

| 31

ZUNANJA
UPORABA ZA
TALJENJE SNEGA
ZAŠČITA PRED ZAMRZOVANJEM
IN NASTAJANJEM LEDU
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Sistem ščiti pred nastajanjem ledu in akumulacijo snega in ledu.
Sistem deluje avtomatsko kadar so ustrezni pogoji za nastanek ledu
in snega z kontrolo temperature pod lediščem in vlage v zraku.
Zaščita cevi pred zamrzovanjem
Grelni kabel : uporaba za dovoze, zunanja stopnišča, nogometna
igrišča, zaščito žlebov, vodovodnih cevi, odtokov, …
Grelne mreže : namenjena za lažjo montažo grelnega sistema.
ENOSTAVNA MONTAŽA – BREZ DODATNEGA VZDRŽEVANJA

Standardna grelna moč kablov : 8 , 17 , 22 , 25 , 33 W/m
Standardna grelna moč grelnih mrež : 330 W/m2
PFP kabel : 12 W/m z vgrajenim termostatom - za zaščito pred
zamrzovanjem cevi , odtokov, …
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PRODUKTI ZA POSEBNE
NAMENE
GRELNI FILM ZA
OGREVANJE OGLEDAL

GRELNI
TEPIHI

GRELNI FILMI ZA
VIVARIJE IN TERARIJE

Najlažji in najučinkovitejši način, kako
preprečiti nastajanje rose na ogledalu v
kopalnici. Z ogrevanjem ogledala preprečujemo nastajanje rose (zamegljenost) na
ogledalu z zelo nizkimi stroški delovanja.

Naše znanje in izkušnje z radiacijskim
ogrevanjem smo uporabili za razvoj gfrelnih tepihov. Namenjeni so za ogrevanje
v posebnih pogojih, kot naprimer gretje
tal v stojnicah, delavnicah, lokalno taljenje snega pred vhodom ali na balkonu, ….
Grelni tepih ne potrebuje posebne montaže in ga z lahkoto položite na željeno
mesto.

Grelni film posebej razvit za gretje vivarijev in terarijev.
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REGULACIJA
Regulacija je bistven in zelo pomemben del katerega koli ogrevalnega sistema, katerega naloga je, da kadarkoli zagotovi optimalno udobje v vsakem prostoru, kar zmanjša porabo
energije in s tem zmanjšanje stroškov delovanja, ne da bi to
vplivalo na udobje.
Naši termostati vključujejo najnovejše tehnologije, z zaslonom
na dotik in uporabniku prijazen vmesnik. Imajo možnost nastavitve temperature v 7-dnevnih programih, kar omogoča prila-

gajanje individualne temperature v vsakem času tedna v vsaki
sobi. Programe je mogoče nastaviti neposredno na termostatu
ali prek mobilne naprave za povezane modele. Na voljo so različne priročne nastavitve in možnosti individualnih programov.
Regulacija je možna po posamezni sobi ali prostoru, glede na
temperaturo sobe in/ali omejitvijo temperature tal pri 26 -29
°C za optimalno udobje in zdrav način talnega ogrevanja ali do
35 °C v kopalnicah kjer je željena temperatura tal višja.

TFT - WIFI.

TFT.

• Velik 2,8 » ekran na dotik

• Velik 2,8 » barvni ekran na dotik

• Možnost izbire barve okvirja termostata
(bela ali črna)

• Možnost izbire barve okvirja termostata
(bela ali črna)

• Enostavno programiranje termostata

• Različne možnosti za barvo ozadja v
ekranu (bela / rdeča / modra / zelena)

Digitalni termostat z zaslonom na dotik in
možnostjo kontrole na daljavo preko WI FI

• Nadzor porabe električne energije z
grafi

Digitalni termostat z zaslonom na dotik

V SERIJA.

Brezžična regulacija in WI FI centralna enota

Centralna enota WI FI V24
• Velik 2,8 » barvni ekran na dotik
• Možnost kontrole ogrevanja v celotnem
objektu (do 24 različnih prostorov)
Brezžični termostat V22

• Enostavno programiranje termostata

• Možnost programiranja delovanja za 7 dni

• Možnost nastavitve različnih
temperaturnih nivojev delovanja

• Nadzor porabe električne energije
z grafi

• Brezžično upravljanje do največ štirih
sprejemnikov V23 ali V25

• Funkcija « Odprto okno »

• Možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev delovanja

• Lahko deluje samostojno ali pa v povezavi
s centralno enoto V24

• Vgrajeno tipalo temperature od
0 do 40 °C

• Funkcija « Odprto okno »

Brezžični sprejemnik V23

• Možnost « zaklepanja » ekrana

• Možnost priključitve dodatnega
senzorja temperature

• Vgrajeno tipalo temperature od
0 do 40 °C

• Sprejemnik kontroliran s termostatom V22
ali direktno preko centrale V24

• Na voljo v 17 različnih jezikih

• Možnost priključitve dodatnega senzorja temperature

• Možnost « zaklepanja » ekrana

• WI FI povezava

• Opcija priključitve sonde za temperaturo
tal (merjenje temperature tal)
Brezžični sprejemnik V25
• Enostavna namestitev v vtičnico
• Namenjen za IR panele, električne grelnike
vode, …
CEILHIT. Prihodnost je elektrika
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NAŠE
REFERENCE
• Pisarne in poslovni objekti
• Kmetijske in industrijske hale
• Bolnice in zdravstveni centri

• Družinske hiše
• Počitniški aparmaji
• Izobraževalni centri

• Hoteli
• Cerkve
• Nogometna igrišča

LUXURY - K2 HOTEL
Courchevel
France

MNAC
Muzej
Barcelona

AGBAR TOWER
Offices
Barcelona

BASÍLICA DE SAN MARCO
Venecia
Italia

HYATT PARK HOTEL
Paris Vendome
France

SAGRADA FAMILIA
Barcelona

INTEMPO BUILDING
Benidorm
Spain

ZOO
Barcelona

SNOWMELTING
Helioport

DRUGI PROJEKTI :

• LEK d. d.
(zaščita pred zamrzovanjem žlebov)

• Avtopralnica Produkt Ljubljana
(zaščita pred zamrzovanjem in snegom)

• PETROL d.d.
(IR paneli)

• Carbonautica
(grelni kabli za gretje specialnih orodij za
stiskanje karbona)

Oblikovanje izdelka
CEILHIT SLU
Koncept in oblikovanje
Otzarreta Think & Make
www.otzarreta.com
CEI0845548BB

VITAS d.o.o.
Hruševska cesta 24
1000 Ljubljana
T. : (+386) 031 326 867
M. : info@ceilhit.si

Vaš prodajalec:

www.ceilhit.es
www.ceilhit.si

