
1Yerden ısıtma 

Sıcacık 
konforlu zeminler için el kitabı

Size uygun yerden ısıtma.
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Bu el kitabı hakkında

Hepimiz biliyoruz ki, ayaklarımız 
soğuksa, tüm vücudumuz 
soğuğu hisseder… Çözüm 
akıllı zemin ısıtmadır.

O yün çorapları çıkarıp atın, 
çocuklarınız yerde rahatça 
oynayabilecek.... hatta kediniz 
bile minnettar kalacak!

Bu el kitabı doğru yerden 
ısıtma sisteminin nasıl seçilmesi 
gerektiğini açıklayarak, size 
kurulum hakkında bilgiler 
ve pek çok faydalı ipucu 
vermektedir.

Doğru sistemi seçmişseniz, 
projenizi çizmek ve ücretsiz 
tasarım talebinde bulunmak 
için sayfa 41'e gidin.

S

mart  Tip

Akıllı İpucu size 

daha fazla bilgi verecektir.
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Neden elektrikli yerden ısıtma?

Sağlıklı ve güvenli ısıtma

Kuru zeminler: daha hijyenik 
ve temizliği kolay
Elektrikli yerden ısıtma daha az hava 
akımına, bunun sonucunda da daha az 
tozlanmaya neden olur. Bir başka avantajı 
da banyolar ve ıslak alanlarda görülür. Islak 
yüzeyleriniz ve banyonuzdaki paspaslar 
daha çabuk kuruyacak, küf ve mayt 
oluşumu riski azalacaktır. 

Toz, zemine "yapışmayacağından", kuru 
zeminleri temizlemek de daha kolay 
olacaktır. 

Düşük elektromanyetik alan
Ev aletleri ve elektronik cihazlar elek- 
tromanyetik alan üretebilirler. Raychem 
ürünleri, çift telli yapısı sayesinde 
mümkün olan en düşük elektromanyetik 
radyasyonu yayar.

Enerji verimliliği için yalıtım 
levhaları
Her Raychem sistemi, istenen sıcaklığa 
ulaşılması için gereken ısınma süresini 
kısaltarak önemli enerji tasarrufu 
sağlamak üzere bir yalıtım levhası ile 
birlikte kullanılabilir. Yalıtım levhası aynı 
zamanda yetersiz yalıtım uygulanmış 
zeminler için yalıtımı iyileştirmekte 
ve elektrikli yerden ısıtma sisteminin 
çalışması sırasında maliyet tasarrufu 
sağlamaktadır.

Isınma masraflarından tasar-
ruf ederken artan konfor

Yerden ısıtma mükemmel bir 
konfor sunarken, ısınma ma-
liyetlerinden tasarruf sağlar! 
Elektrikli yerden ısıtma, odanın hızlı ısın-
masını sağlamak üzere zemin yüzeyine 
yakın kurulur. Zemin üzerinde eşit ısı da-
ğılımı sayesinde, sıcaklık ve konforunuz-
dan ödün vermeden termostatınızı nor-
malden 2 derece daha düşük ayarlayabi-
lirsiniz. 

Komple ısıtma sistemi olarak ya da mev-
cut ısıtma sistemini tamamlamak için mü-
kemmel bir sistemdir.

İlkbahar ya da sonbahar mevsimlerinde 
geleneksel ısıtma sistemini kapatabilir ve 
yerlerinizi ılık, konforlu ve sıcacık tutabilir-
siniz. Köpeğiniz de bunu doğrulayacak!

Konfor her şeydir, özellikle evinizde. Raychem’in akıllı elektrikli 
yerden ısıtma sistemleri ile müşterilerinize zahmetsizce, güzel ve 
sıcak bir zemin sunabilirsiniz!

Radyatörlü geleneksel bir ısıtma sisteminden ısı 
yayılımı. Oda içerisinde büyük sıcaklık farklılıkları 
(18–65°C).

Yerden ısıtma sisteminden ısı yayılımı. Küçük sı-
caklık farklılıkları (20–25°C) ve ihtiyacınız olan 
yerde ısı.
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Raychem akıllı yerden 
ısıtma sistemlerini seçmek 
için 5 iyi neden

1  Konforlu ve güvenlidir.

2  Kurulumu sorunsuzdur, bakım 
gerektirmez.

3  Enerji verimli ve düşük maliyetlidir.

4  Tüm zemin döşemelerinin altına 
uygulanabilir.

5  Total Care Garantisi

5Yerden ısıtma 

Kurulumu kolay ve tüm zemin 
türlerine uygun
Akıllı yerden ısıtma her tür zeminin 
altına kurulabilir. Yaşam alanlarınızda 
yer kaplamaz ve mobilyalarınızı rahatça 
yerleştirebilme özgürlüğü sunar. 

Evinizde, iş yerinizde, banyonuzda 
ya da yaşam alanlarınızda, Raychem 
akıllı yerden ısıtma sistemleri sıcak bir 
zemin ve keyif veren oda sıcaklığı sunar. 
Farklı sistemlerimiz, seramik, mermer, 
ahşap, laminat ya da halı gibi zemin 
kaplamalarının tümünün altına uygula-
nabilir.

Kolay ve sorunsuz
Raychem sistemleri doğrudan mevcut 
zemin üzerine (ahşap, alçı, beton) uygu-
lanabilir. Gereksiz toz, kir ya da gürültüyü 
önler!

T2QuickNet mat ve CeraPro çözümü 
yalnızca 3 mm kalınlığındadır böylelikle 
zemin yüksekliği artışı bir sorun olmaz. 
Kendinden regüleli sistemler olan T2Red 
ve T2Reflecta bile yalnızca 13 mm 
kalınlığındadır. 

Yerel tedarikçinizden size en uygun 
sistemi öğrenin.
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Her uygulama için doğru sistem

Restorasyon ya da yeni bina, 
her duruma uygun bir 
Raychem akıllı yerden ısıtma 
çözümü vardır. 

Akıllı yerden ısıtma sistemi
Kendinden regüleli T2Red sistemi, güneş 
ışığı, elektrikli aygıtlar ve aydınlatma 
gibi diğer ısı kaynaklarını algılar ve güç 
çıkışını buna göre otomatik olarak 
ayarlar. Soğuk alanlarda –pencere ya da 
kapı kenarları- daha fazla ısı üretilirken, 
halıların ve mobilyaların altı gibi daha 
sıcak alanlarda, daha az ısı üretilir.

Aşırı ısınma riski olmadığından 
mobilyalarınızın yerini değiştirme 
konusunda sınırsız esneklik sağlar.

Islak ve kuru alanlarda, tüm alt 
zeminlere kurulabilir (plastik, 
beton, ahşap) ve tüm oda boyutları ve 
şekillerine kolayca adapte edilebilir.

 T2Red

Bilgi ➞ sayfa 10–13

Mitglied in der European Radiant 
Floor Heating  Association e.V . 

European Radiant 
Floor Heating Associa-
tion e.v. üyesi

Ürünlerimiz ilgili Avrupa 
Direktiflerinin koşullarını 
karşılamaktadır

POLYCERT

2 T2Reflecta + T2Red
Enerji tasarrufu sağlayan 
yerden ısıtma sistemi
Bu sistem, kendinden regüleli ısıtma 
kablosu T2Red ile oluklu, termal yalıtımlı, 
alüminyum kaplı levha olan T2Reflecta'yı 
birleştirir.

%20 veya daha fazla ekstra enerji 
tasarrufu sağlar. Termal yalıtım ve 
alüminyum plakalar ısı kayıplarını 
azaltır ve eşit ısı dağılımı sağlar.

T2Reflecta + T2Red sistemi, ahşap ve 
laminat zeminler için öncelikli tercihtir ve 
pek çok ahşap kaplama üreticisi tarafından 
tavsiye edilmektedir. Tüm oda ebatlarına 
uyarlanabilir ve pek çok alt zemin üzerine 
döşenebilir.

Bilgi ➞ sayfa 14–19

3

İnce T2QuickNet matı, özellikle seramik 
zeminlerde restorasyon için ideal çözümdür. 
Ultra ince (3 mm) mat doğrudan dolgu ya da 
seramik tutkalı içerisine döşenir.

Yeterli ölçüde yalıtılmış 
ve yürürlükteki bina 
yönetmeliklerine uygun her tür 
alt zemin üzerine kurulabilir.

T2QuickNet iki tipi mevcuttur: 
T2QuickNet 90 tüm sabit alt zeminlerde 
kullanılabilirken, T2QuickNet 160 daha fazla 
güç çıkışı ve daha hızlı ısınma süresine ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılır. Bilgi ➞ sayfa 20–24

 T2QuickNet 
İnce, kendinden yapışkanlı ısıtıcı mat
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T2QuickNet, T2Blue ve 
CeraPro'nun daha hızlı 
ısınması için enerji tasarrufu 
sağlayan yalıtım levhası.
Özel olarak tasarlanan yalıtım levhası, 
T2QuickNet ısıtma matları, CeraPro 
ve T2Blue ısıtma kabloları ile birlikte 
kullanabileceğiniz, ısıtılan zeminde hızlı 
reaksiyon süresi ve daha yüksek yalıtım 
elde etmenizi sağlayan ideal çözümdür. 
Isınma süresini önemli ölçüde azaltır ve 
ısınma aşamasında %65'e varan enerji 
tasarrufu sağlar.

Pek çok lisanslı seramik tutkalı ve dolgu 
malzemesi ile tamamen uyumludur ve 
düşük yüksekliği CeraPro’yu restorasyon 
projeleri için ideal bir sistem kılar. 

Seçiminizi yapın...

   Çok iyi  •    İyi

* T2QuickNet 160 ahşap zemin için uygun değildir.
** yerden ısıtmaya uygun olmalıdır (maksimum ısı iletimi direnci 0,15 m2K/W)

Zemin kaplama

Seramik Doğal taş Laminat Ahşap Linolyum Plastik zemin 
kaplama

Tekstil zemin 
kaplamaları**

Dolgu macunu 
içinde T2Red               
T2Reflecta + T2Red          – –

T2QuickNet*     

T2Blue      

CeraPro     – – – – –

T2 QuickNet  
T2Blue/CeraPro  
ile Isolecta

    

  

Her tür zemin
kaplaması için 
bir sistem

4 5 6
 T2Blue  CeraPro  Isolecta

Esnek yerden ısıtma kablosu
Esnek yerden ısıtma kablosu, 
restorasyonda karmaşık planlar için ilk 
tercihtir. T2Blue, tüm geleneksel ve sabit 
altyapılara uygulanabilir. Isıtma kablosu, 
tesviye bileşeni, şap ya da beton içerisine 
gömülerek, üzerine zemin kaplama 
yapılabilir.

T2Blue, iki farklı güç çıkışı seçeneğine 
sahiptir: T2Blue 10 W/m standart zemin 
yapılarında kullanılırken, T2Blue 20 W/m 
daha fazla güce ihtiyaç duyulan alanlarda 
tercih edilen çözümdür.

 

Ultra ince, sağlam ısıtma 
kablosu çözümü
CeraPro, seramiklerin altında bulunan 
seramik tutkalına doğrudan montaj 
için ideal çözümdür. Kablo yalnızca 3 
mm kalınlığında olup, zemin kotunun 
ayarlanamadığı restorasyon projeleri 
için mükemmeldir.

Çimento, şap, yalıtım levhası (Isolecta) 
ve ahşap alt zeminler dahil olmak üzere 
tüm sabit alt zeminlere döşenebilir. 
CeraPro özellikle düzensiz şekilli 
zemin alanlarında kullanışlı olup, 
banyolar, mutfaklar ve kış bahçelerinde 
uygulanabilir.

Bilgi ➞ sayfa 26–29 Bilgi ➞ sayfa 30–31 Bilgi ➞ sayfa 32–35



8 Yerden ısıtma

 Kendinden regüleli teknoloji

Kendinden regüleli ne 
demektir?
Yıllar önce Raychem kendinden regüleli 
ısıtma kablolarını geliştirdi. Bunlar, ısı 
değişikliklerini dengelemek üzere güç 
çıkışlarını otomatik olarak ayarlar. 

Dış kılıf, örgü ve iç kılıfı, mekanik, kimyasal 
ve elektrik koruması sağlar... Ama asıl sihir 
iletken çekirdekte meydana gelir. İletken 
çekirdek, paralel iki iletkenin üzerinden 
çıkar. 

Ortam sıcaklığı düştükçe 1, çekirdek 
mikroskopik boyutta büzüşür ve çekirdek 
üzerinden geçen elektrik yollarının sayısı 
artar. Daha fazla ısı üretilir. Diğer taraftan, 
ortam sıcaklığı arttığında, çekirdek genleşir 
ve elektrik yolları azalır. Daha az ısı üretilir 
3. 

Kendinden regüleli kablo, kendi uzunluğu 
boyunca ısı çıkışını ayarlar. Onu pek çok 
uygulama için emniyetli ve güvenilir bir 
çözüm kılan da bu özelliğidir.

Kendinden regüleli yerden 
ısıtma sisteminin avantajları
1. Güvenlik ve güvenilirlik

l Aşırı ısınmayı önler. 
l Kablo sık aralıklarla 

döşenebilir.
l Bakım gerektirmez.

2. Kolay kurulum
l Kablo istenilen 

boyda kesilebilir 
(örneğin karmaşık 
biçimli bir odaya 
uygulandığında).

l Kablo doğrudan 
mevcut zeminin 
üzerine döşenebilir.

3. Enerji verimliliği
l Termostat, 

oda sıcaklığına 
ayarlandığında, enerji 
tüketimi en düşük 
seviyeye iner. 

Daha soğuk alanlarda (ör. kapı ya 
da pencere yanı), daha fazla ısı 
üretilir.

Sıcak alanlarda (ör. odanın orta 
kısmı, halı ve mobilyaların altı), 
daha az ısı üretilir.

1 2 3

Ortam sıcaklığı yükseldikçe, 
T2Red ısıtma kabloları güç çı-
kışlarını düşürür.

1

2 3

Ortam sıcaklığı

Güç çıkışı

Ahşap zeminlerde onaylanmış Raychem kendinden regüleli elektrikli yerden ısıtma
Ahşap zemin kaplamasının önde gelen üreticileri, Raychem'in kendinden regüleli elektrikli yerden ısıtma sistemi olan T2Reflecta'nın ahşap 
zemin kaplamalarının altında kullanılmak için uygun olduğunu onaylamıştır. 
Raychem sistemi, özellikle nem ve sıcaklığa bağlı olarak genişleyen ve kasılan parke ve laminat zeminler için güvenilir ve dayanıklı bir çözüm 
sunmaktadır. Sistem açıldıktan sonra, T2Red ısıtma kablosu, ahşap zeminin ani ısı değişikliklerinden zarar görmemesini sağlamak için yavaşça 
ısınır. İstenen çalışma sıcaklığına ulaşıldığında sistem tüm zemin genelinde eşit ısı dağılımı sağlar. 
Belgelendirme öncesinde, Avrupa genelindeki lider ahşap zemin kaplama üreticileri T2Reflecta sistemini kapsamlı olarak test etmiş ve sistemin hiç 
bir endişe duymaksızın ahşap zemin kaplamaların altında kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgiyi www.tycothermal.tr 
 adresinde bulabilirsiniz
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Konfor ve güvenlik için 
benzersiz teknoloji

1
Kapı etrafında soğuk hava akımı vardır.
l Kablo, daha fazla ısıya gereksinim 

duyulduğunu algılar ve ısı çıkışını arttırır.

Gün içerisinde güneş pencere 
yakınındaki zemini ısıtır. 
l Kablo, ısı çıkışını otomatik olarak düşürür.

l Aşırı ısınma riski yoktur.

Halının altında ısı gereksinimi daha 
azdır.
l Kablo bunu algılar ve ısı çıkışına aynı 

ölçüde düşürür.

l Aşırı ısınma ya da zemine zarar verme 
riski yoktur.

2

3
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T2Red: Akıllı yerden ısıtma sistemi
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T2Red, zemin kotunu yükseltmeyen 
kendinden regüleli yerden ısıtma 
kablosudur. Kablo, aşırı ısınma riski 
olmaksızın, her tipteki zemin yüzeyine 
monte edilebilir. Akıllı ısıtma kablosu, 
banyodan çocuk odasına kadar, tüm 
evdeki yaşam konforunu iyileştirmek için 
idealdir.

l Tasarımı kolay: Her oda şekli için tek tip 
ısıtıcı kablo.

l Esnek: iİstenilen yerden kesilebilir, güç 
kablosu bağlantısı gerektirmez.

l Restorasyon için ideal: Zemin kotunu 
yükseltmez (maks. 8 mm).

Uygulamalar
Oturma odaları, mutfaklar, banyolar, yemek 
odaları, çocuk odaları, kış bahçeleri:

l Üst zemin: Seramik, parke, doğal taş, 
laminat, halı*.

l Alt zemin: Çimento şap, anhidrit şap, 
ahşap zemin, alçıpan, döşeme tahtası, 
asfalt mastarı.

* yerden ısıtmaya uygun olmalıdır (maksimum ısı 
iletimi direnci 0,15 m2K/W)

Yerleşim seçenekleri

Yükseklik T2Red

0–3 mm  
15 mm'ye kadar   

15 mm'den 50 mm'ye 
kadar  

 T2Red
Restorasyon
Restorasyon ihtiyaçları aşağıdaki neden- 
lere göre belirlenir: 

l Daha az yapı yüksekliği.
l Yetersiz zemin yalıtımı.
l Zeminin eğri olması.
l Özel işlem gerektiren çok farklı alt 

zemin türleri (çimento şapı, anhidrit 
şap, ahşap, eski seramik, sunta).

Zemin yapısı 
Yaklaşık güç 
çıkışı 
(W/m2)

Isıtma kablosu 
uzunluğu 
(m/m2)

Kablo 
aralığı 
(mm)

Restorasyon

 

15 mm kaplama + 
l Seramik

100 10 100

90 8 120

80 7 140

70 6 160

60 5 180

15 mm kaplama + 
l ahşap / laminat
l plastik kaplama/ 

halı

100 10 100

80 8 120

70 7 140

60 6 160

50 5 180

Seramik

Ahşap

Laminat

Astar

T2Red kablosu Tesviye bileşeniAlt zemin

Su bariyeri (isteğe bağlı)

Yapışkan

Ahşap zemin 

alt döşemesi

Yapışkan
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Ne kadar güç çıkışına ihtiyacım 
olacak?
1. Yeni yapı – iyi yalıtım
 35 W/m2 - 60 W/m2.

2. Restorasyon – iyi yalıtım
 60 W/m2 -100 W/m2.

3. Yetersiz yalıtım - daha fazla güç 
gereksinimi

 >100 W/m2.

Yukarıdaki değerler konforlu yerden ısıtma 
içindir. Şüpheniz olması halinde, ısı kaybı 
hesabı yapın (yalıtım, oda boyutları, pencere 
sayısı, ...) veya temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.  

İhtiyacım olan miktar nedir? 
1. Gerekli güç çıkışını ve her m2 için 

gereken kablo uzunluğunu seçin

 Aşağıdaki tabloda her m2 için gerekli 
olan aralık ve kablo uzunluğu ile 
kablolar arasındaki mesafe gösterilmiştir. 
Güç çıkışı yaklaşık olarak 20–25°C'dir (alt 
zemin yapısına bağlı olarak).

 Daha yüksek güç çıkışı için temsilcimiz 
ile görüşebilirsiniz.

2. Kablo uzunluğu m2 değerini toplam 
zemin yüzeyi (m2) ile çarpın

 Örnek: Seramik zeminli banyo (5 m2) 
yenileme.

 1. ’15 mm kaplama + seramik kalınlığı’ 
seçimini yapın.

 2. ’80 W/m2’ seçimini yapın ➞ m2'de 
7 m kablo gerekli İki kablo hattı 
arasındaki aralık 140 mm'dir.

 3. Gereken kablo uzunluğu = 7 x 5 
= 35 m T2Red ısıtma kablosu + 2 m 
dağıtım kutusuna bağlantı için = 37 m.

l 50 mm şap kalınlığı.
l Zemin yapısının bina yönetmelikle- 

rine uygun olarak yalıtılması dahil 
olmak üzere yeniden yapılması. Kablo 
döşemesi, 5 cm'lik şap katmanı içerisine 
gömülecektir.

Yeni bina 

Zemin yapısı

Yaklaşık 
güç 
çıkışı 
(W/m2)

Isıtma 
kablosu 
uzunluğu
(m/m2)

Kablo 
aralığı 
(mm)

Yeni bina

 

30-50 mm kaplama + 

l Seramik

100 8 120

90 7 140

80 6 160

70 5 180

30-50 mm kaplama + 
l ahşap / laminat
l plastik kaplama/ halı

 90 8 120

80 7 140

70 6 160

60 5 180

T2Red

Güç çıkışı 60 – 100 W/m2 
(5 -15 W/m) *

Gerilim AC 230 V

Maks. ısıtma kablosu devre uzunluğu 10 A'da 100 m

Min. bükülme çapı 35 mm

Kendiliğinden maksimum ısı üretimi 45°C

Maksimum ısı yayılımı 65°C

Maks. ebatlar (genişlik ve yükseklik)
6,0 mm x 
8,7 mm 

Termostat (bkz. sayfa 36–37) NRG-Temp

Teknik veriler

* kablo aralığı/zemin yapısı ve kaplamaya bağlı olarak

Seramik

Ahşap

Laminat

Metal h
asır

T2Red kablosu

Folyo

Alt z
emin

Tesviye bileşeni

Yapışkan

Yalıtı
m

Yapışkan

Ahşap zemin 

alt d
öşemesi



Kablo montajı Şap uygulaması Seramik döşemesi Bitmiş zemin

Kablo montajı Dolgu katmanı Üst zeminin döşenmesi Bitmiş zemin

12 Yerden ısıtma

T2Red: Akıllı yerden ısıtma sistemi

Kabloyu (ör. silikon tabancası kullanarak) 
temiz zemin üzerine tutturun. 
Bir kat yapışkan astar uygulayın.

Kablonun üzerine düzgün bir tabaka 
halinde dolgu malzemesini uygulayın. 
Üretici talimatlarına uygun olarak 
kurumaya bırakın. 

Dolgu malzemesinin üzerine döşeme 
şiltesini yerleştirin ve ardından üreticinin 
talimatlarına uygun olarak ahşap ya da 
laminat kaplamayı döşeyin.

Yaklaşık 24 saat sonra sıcak zeminin 
tadını çıkarabilirsiniz.

Elektrik bağlantısı

Maks. devre uzunluğu 100 m 

Güç kablosu bağlantısı Gerekli değildir, dağıtım kutusuna ya da termostata 
doğrudan bağlanabilir

Elektrik koruması 10 A devre kesici (C Tipi)

Toprak kaçak akımı (rcd) 30 mA, 100 ms

Termostat + sensör kurulumu (bkz. sayfa 36–37)

Yeni yapılarda nasıl kurulmalı?

Isıtma kablosunun montajına 
başlamadan önce, planlayıcı/mimarla 
birlikte, şap katmanına göre ısıtma 
alanlarının konumunu belirleyin. 
İstenen kablo aralığını bırakarak, 
kabloyu metal hasır üzerine (KBL-10 
kablo bağları ile) tutturun.

Kablonun üzerine dikkatlice şap 
uygulayın. Üretici talimatlarına uygun 
olarak kurumaya bırakın. 
Şap türüne bağlı olarak bu süreç 7 
günle (anhidrit şap) 21 gün (çimento 
şap) arasında değişecektir. Şapın ilk 
ısınma ve oturma işlemi tedarikçi ile 
kararlaştırılmalı ve belgelenmelidir.

Seramik tutkalını yayın ve ardından 
seramikleri döşeyerek, birleştirin. 
Islak alanlarda, Seramik tutkalından 
önce su geçirmez kaplama uygulayın.

Seramik ve duvarların arasındaki 
boşlukları silikon dolgu ile kapatın. 
Yerden ısıtma sistemini çalıştırmadan 
önce tüm zeminin tamamen 
kurumasını bekleyin.

Restorasyonda nasıl kurulmalı?

Dikkat:
l Tüm elektrik işleri yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

l Yerden ısıtmaya uygun bir yüzey kaplamasının kullanılması sağlanmalıdır.

S

mart  Tip

“Sıfır yükseltili” kurulum.

T2Red'in doğrudan önceden kesilmiş 

oluklara döşeyin. Temsilcimiz ile 

görüşebilirsiniz.
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Ne sipariş etmeliyim?

1. Bobin halinde T2Red kendinden regüleli kablo
Ürün adı Parça numarası Tanımı

T2Red 948739-00 T2Red yerden ısıtma kablosu 5-15 W/m 230 V

2. Bileşenler

Ürün adı Parça numarası Tanımı

CE-T2Red/ETL 323608-000 T2Red Bağlantı ve Sonlandırma Kiti

3. Termostat (bkz. sayfa 36–37)

Ürün adı Parça numarası Tanımı

R-TC-NRG 1244-002513 Programlanabilen elektronik termostat, zemin sensörlü bulunan  
aydınlatmalı LCD ekran, oda sensörü ya da zemin sensörü sınırlayıcısı  
bulunan oda termostatı

 

 Önceden sonlandırılmış T2Red paketleri

İçeriği:

l Sonlandırmalı T2Red kablo.
l Termostat NRG-Temp.
l 1 ekstra ön plaka.
l 1 sensör kablosu 3,0 m.

Ürün adı Uzunluk (m) Parça numarası Tanımı

T2Red paket -16M 16 m 389736-000 T2Red-paket 16 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -23M 23 m 658414-000 T2Red-paket 23 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -30M 30 m 016962-000 T2Red-paket 30 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -37M 37 m 066424-000 T2Red-paket 37 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -44M 44 m 416966-000 T2Red-paket 44 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -58M 58 m 531288-000 T2Red-paket 58 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -72M 72 m 318684-000 T2Red-paket 72 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -86M 86 m 275876-000 T2Red-paket 86 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

T2Red paket -100M 100 m 036848-000 T2Red-paket 100 m, termostat ve yedek sonlandırma kitiyle birlikte

Aksesuarlar
Ürün adı Parça numarası Tanımı

CE-T2Red/ETL 323608-000 T2Red Bağlantı ve Sonlandırma Kiti

S-T2Red 397408-000 T2Red Ek yeri Kiti

T2Red başlangıç paketi 300 m 821116-000 Komple başlangıç paketi: 300 m ısıtma kablosu, 5 termostat, 10 bağlantı ve sonlandırma 
kiti-kitleri, el arabası

T2Red el arabası 701370-000 T2Red el arabası

T2Red sıcak silikon çubuğu 503052-000 1 kutuda 70 adet

KBL-10 102823-000 Kablo bağları

l 1 kanal 2,5 m.
l Yapışkanlar.
l Kurulum manueli.
l Devreye alma raporu
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 T2Reflecta + T2Red
Sistem bileşenleri
l Kendinden regüleli T2Red ısıtma kablosu.
l T2Reflecta levhası:

– Kurulum olukları ile.
– Yalıtım + entegre alüminyum ısı 

dağıtım katmanı.
l Son katmanlar.

Uygulamalar
Oturma odaları, mutfaklar, banyolar, yemek 
odaları, çocuk odaları, kış bahçeleri:

l Üst zemin: Seramik, parke, doğal taş, 
laminat, halı*.

l Alt zemin: Çimento şap, anhidrit şap, 
ahşap zemin, alçıpan, döşeme tahtası, 
asfalt mastarı.

* yerden ısıtmaya uygun olmalıdır (maksimum ısı 
iletimi direnci 0,15 m2K/W)

Enerji verimli sistem
l Entegre yalıtım sayesinde %20 ekstra 

enerji tasarrufu.

l Zeminde eşit ve adaptif ısı dağılımı.
l Esnek iç mekan tasarımı. Kendinden 

regüleli etkisi sayesinde halılar ve 
mobilyaların altında aşırı ısınma riski 
yoktur.

l Ortama bağlı olarak otomatik, kendinden 
regüleli güç çıkışı (soğuk alanlarda daha 
fazla, sıcak alanlarda daha az güç çıkışı).

l Ölçülebilir elektromanyetik alan 
oluşturmaz.

l Uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez.

Levhanın alüminyum 
katmanı, oda içerisinde 
eşit ısı dağılımı sağlar.

Çok hızlı ısınma
1 saatlik çalışma sonrası durgun havada 
ısı yayılımı.

Avantajları
Oda içerisinde eşit  ısı dağılımı

Isı grafiği

Profil: 1

Oda içerisinde küçük 
sıcaklık farklılıkları

Azalan ısı kaybı 
İhtiyacınız olan yeri ısıtın: zemin kaplaması 
altında.

Betonda T2Reflecta + T2Red. Beton alt zemindeki dolgu 
malzemesindeki ısıtıcı kablo.

T2Reflecta'nın alüminyum 
katmanı ve yalıtımı, aşağıya 
doğru ısı kaybını azaltır ve daha 
hızlı ısınma sağlar.

Sıradan kablolarla ısı kayıpları 
ve yüzeyde daha yavaş ısınma.

T2Reflecta + T2Red - 100 W/m2 seramik  
altında (1 saatlik çalışma sonrasında).

Dolgu malzemesi içindeki ısıtma kablosu- 
100 W/m2 seramik altında (1 saatlik çalışma 
sonrasında).

Color & Temp (°C) 
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24.50 
 
25.50 
 
26.00 

T2Reflecta + T2Red bulunan 
bir odada daha fazla ısı transfer 
edilir!
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İhtiyacım olan miktar nedir? 
1. Gerekli güç çıkışını ve her 

m2 için gereken T2Red kablo 
uzunluğunu seçin

 Aşağıdaki tabloda m2 başına
 gerekli olan aralık ve kablo uzunluğu 

ile kablolar arasındaki mesafeyi 
göstermektedir. Güç tüketim 
değerleri ile yaklaşık 20–25°C' sıcaklık 
elde edilir.

2. Gerekli olan T2Reflecta yalıtımlı 
levhalarının sayısını belirleyin

 Bir paket T2Reflecta yalıtımlı levha 
3,12 m2 alanı kaplar. 

 İçerisinde 10 T2Reflecta levhası 
(720 x 400 mm) ve altı adet son 
katman (100 x 400 mm) bulunur.

 Örnek: Ahşap zeminli 5 m2 antre:

 1. ‘70 W/m2’ güç çıkışını seçin ➞ her 
m2'de 10 m T2Red kablosu. İki kablo 
hattı arasındaki aralık 100 mm'dir.

 2. T2Reflecta yalıtımlı levhalarının 
sayısı = 5 ÷ 3,12 = 1,6 ➞ 2 paket.

Üst zemin türü Yaklaşık güç çıkışı
(W/m2)

Isıtma kablosu 
uzunluğu

(m/m2)
Kablo aralığı (mm)

Seramik kaplama  45 3,3 300

70 5 200

100 10 100

Ahşap / laminat /
plastik zemin 
kaplaması / halı

35 3,3 300

50 5 200

70 10 100

Ne kadar güç çıkışına 
ihtiyacım olacak?
1. Yeni yapı – iyi yalıtım
 35 W/m2 - 60 W/m2.

2. Restorasyon – iyi yalıtım
 60 W/m2 -100 W/m2.

3. Yetersiz yalıtım - daha fazla güç 
gereksinimi 

 >100 W/m2.

Yukarıdaki değerler konforlu yerden 
ısıtma içindir. Şüpheniz olması halinde, ısı 
kaybı hesabı yapın (yalıtım, oda boyutları, 
pencere sayısı, ...) veya temsilcimiz ile 
görüşebilirsiniz.

T2Reflecta levhası

Malzemeler Alüm. (0,5 mm kalınlık/ & EPS (12,5 mm)

Levha boyutları 720 mm x 400 mm x 13 mm

Son katman boyutları 100 mm x 400 mm x 12,5 (alüm. yok)

Yangın sınıfı DIN 4102-B1

U-değeri 2,33 W/m2K

Isı iletim katsayısı 0,033 W (mK)

Termal genleşme katsayısı 2,4 x 105 1/K

Uzun süreli basınç dayanımı 140 kPa (14000 kg/m2)

T2Red kablosunun teknik verileri, bkz. sayfa 11.

Teknik veriler



Levhaların döşenmesi Isıtma kablosunun montajı Ahşap zeminin döşenmesi Bitmiş zemin

Laminat veya ahşap  
T2Reflecta + T2Red üzerine 
nasıl döşenmelidir?
l T2Reflecta, kuruma süresini günler ve 

hatta haftalarca kısaltan yüzer sistem 
üzerine kurulabilir.

l Dolgu malzemesine gerek yoktur.

l Ahşap zemin T2Reflecta levhalarının 
üzerine doğrudan döşenebilir.

Alt z
eminTesviye Bileşeni (is

teğe bağlı)

T2Reflecta Levhaları

Ahşap zemin alt 

döşemesi

T2Red ısıtm
a kablosu

Laminat ya da ahşap

16 Yerden ısıtma

T2Reflecta + T2Red: Enerji verimli sistem

Yüzer sistem 

T2Reflecta levhalarını (bunları 
vidalamaya ya da yapıştırmaya gerek 
yoktur) alt zemin üzerine döşeyin.

T2Red ısıtma kablosunu oluklara 
yerleştirin. İstenen ısıtma yükü, kablo 
aralıklarına bağlıdır.

T2Reflecta plakalarının üzerine 
döşeme altlığını yerleştirin ve 
ardından üreticinin talimatlarına 
uygun olarak yeni ahşap ya da laminat 
kaplamayı döşeyin.

Müşterileriniz hiç beklemeden sıcak 
zeminin keyfini çıkarabilir.

Dikkat:
l Tüm elektrik işleri yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

l Yerden ısıtmaya uygun bir yüzey kaplamasının kullanıldığından emin olun.

S

mart  Tip

Yüzer sistem mümkün olan en 

hızlı kurulumdur: kuruma süresi 

yoktur.



Rulo yardımı ile astarı uygulayın Seramik döşenmesiLevhaların döşenmesi Kablo montajı
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Seramik veya doğal taş 
T2Reflecta + T2Red üzerine 
nasıl döşenmelidir?

Alt z
emin

T2Reflecta Levhaları

T2Red ısıtm
a kablosu

Seramik tutkalı

Reflecta astarı (P
-Fix)

Reflecta tutkalı (A
-Fix)

Astar

Alüminyum katman üzerine P-Fix 
astar uygulayın.

Seramik, talimatlara uygun olarak, 
seramik tutkalı ile doğrudan 
T2Reflecta levhalarının üzerine 
yerleştirilir. Seramik döşenmesinden 
yaklaşık olarak 24 saat sonra sıcak 
zeminin keyfini çıkarabilirsiniz.

T2Reflecta A-FIX Tutkalını alt zemine 
uygulayın (veya ahşap alt zeminlerde 
her levha için 15 vida kullanın). 
T2Reflecta levhalarını tutkalın üzerine 
yerleştirin.

T2Red ısıtma kablosunu oluklara 
yerleştirin. İstenen ısıtma yükü, 
kabloyu ne kadar yakın aralıklarla 
yerleştirdiğinize (100, 200 or 300 mm) 
bağlıdır.

Dikkat:
l Tüm elektrik işleri yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

l Yerden ısıtmaya uygun bir yüzey kaplamasının kullanıldığından emin olun.

Seramik

S

mart  Tip

Raychem sistemleri, lider markaların yapı 

malzemeleri ile onaylanmıştır.

è  Daha fazlasını sayfa 39'da ya da 

www.tycothermal.tr 
adresinde bulabilirsiniz



T2Reflecta levhaları için sabitleme sistemini seçin

Çalışma adımları Standart kurulum için T2Reflecta Fix-System Çok hızlı kurulum için T2Reflecta S-System*

Levhaları alt zemine tutturun T2Reflecta A-Fix
Çimento bazlı tutkal
24 saat içerisinde üzerine  
basabilirsiniz

T2Reflecta Adhesive S
Özel dispersiyon yapıştırıcı
4 saat içerisinde üzerine  
basabilirsiniz

T2Reflecta Levhaları üzerine astar uygulayın T2Reflecta P-Fix
Özel astar

Gerekli değildir 
Seramik, T2Reflecta levhalarının üzerine doğrudan 
sabitlenebilir

Seramikleri döşeyin Herhangi bir esnek seramik tutkalı ya da  
doğal taş tutkalı

T2Reflecta Adhesive S
4 saat içerisinde üzerine basabilirsiniz

Toplam kuruma süresi 24 saat 8 saat

*doğal taşlar için uygun değildir

18 Yerden ısıtma

T2Reflecta + T2Red: Enerji verimli sistem
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Ne sipariş etmeliyim?
1. T2Reflecta yalıtım levhaları

Ürün adı Parça numarası Tanımı

T2Reflecta-paket 3,0 m2 450052-000 3,12 m2 alan için 10 adet T2Reflecta-levhası (720 mm x 400 mm)  
ile 6 parça son katman (100 mm x 400 mm)

T2Reflecta-paket 1,0 m2 6012-8946251 0,944 m2 alan için 3 adet T2Reflecta-levhası (720 mm x 400 mm)  
ile 2 parça son katman (100 mm x 400 mm)

T2Reflecta-son katman-paketi 241662-000 6 parça ekstra son katman (100 mm x 400 mm)

2. Bobin halinde T2Red kendinden regüleli kablo 
Ürün adı Parça numarası Tanımı

Bobin halinde T2Red 948739-000 T2Red yerden ısıtma kablosu 5-15 W/m 230 V

Bileşenler Parça numarası Tanımı

CE-T2Red/ETL 323608-000 T2Red Bağlantı ve Sonlandırma Kiti

3. Aksesuarlar
Seramik ve doğal taşlar için sabitleme malzemeleri

Ürün adı Parça numarası Tanımı

T2Reflecta A-Fix 1244-001372 T2Reflecta levhalarının alt zemine yapıştırılması için tutkal, 6 m2 alan  
için 15 kg'lık kağıt torba. 
Tüketim: 2,2 kg/cm/m2 (6 mm dişli tarakla 2,2 kg/m2)

T2Reflecta P-Fix

1244-001371
1244-003528

Standart doğal taş ya da Seramik tutkalına uygulamak üzere T2Reflecta  
levhalarının alüminyum katmanı için astar:
l 33 m2 alan için 5 kg'lık kova. Tüketim: 150 g/m2.
l 6 m2 alan için 1 kg'lık kova. Tüketim: 150 g/m2.

Seramik için sabitleme malzemeleri - hızlı çözüm

Ürün adı Parça numarası Tanımı

T2Reflecta Adhesive S 892124-000 Yaklaşık 6-9 m2 T2Reflecta levhasını sabitlemek veya 3 m2  
T2Reflecta levhaları ve seramikleri sabitlemek için 1 kova 

4. T2Red ve T2Reflecta paketleri
Ürün adı Parça numarası Tanımı

T2Reflecta-Laminate-10Plus 1244-002561 10 m2 için komple paket. (T2Red 100 m ısıtma kablosu, 1 CE-Kiti,  
4 T2Reflecta paketi = 33 T2Reflecta levhası ve 20 son katman)

T2Reflecta-Tiles-10Plus 1244-002564 10 m2 için komple paket. (T2Red 100 m ısıtma kablosu, 1 CE-Kiti, 4 T2Reflecta  
paketi = 33 T2Reflecta levhası ve 20 son katman; 2 A-FIX Tutkal, 1 P-FIX Astar)

T2Reflecta-Tiles-10Plus-S 1244-003227 10 m2 için komple paket. (T2Red 100 m ısıtma kablosu, 1 CE-Kiti, 4 T2Reflecta  
paketi = 33 T2Reflecta levhası ve 20 son katman;4 T2Reflecta Adhesive-S)

5. Termostat (bkz. sayfa 36–37)

Ürün adı Parça numarası Tanımı

R-TC-NRG 1244-002513 Programlanabililen elektronik termostat, zemin sensörlü algılayıcısı bulunan  
aydınlatmalı LCD ekran, oda sensörü ya da zemin sensörü sınırlayıcısı bulunan  
oda termostatı
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T2QuickNet: İnce, kendinden 
yapışkanlı ısıtıcı mat 

Seramik ya da doğal taşın  
altına doğrudan döşemek 
üzere kendinden yapışkanlı,  
3 mm kalınlığında yerden 
ısıtma matı.

 T2QuickNet
Hangi T2QuickNet matını 
kullanmalıyım?
T2QuickNet-90
l İyi yalıtılmış zeminler için.
l Yardımcı ısıtma için.

T2QuickNet-160
l Hızlı ısınma için.
l Yetersiz yalıtılmış alt zeminler için.

l Sadece 3 mm kalınlığında !

l Bir soğuk iletken (çift telli sistem). 
l Üst kaplamanın altındaki dolgu 

malzemesi ya da seramik tutkalı içerisine 
serilen doğrudan yerden ısıtma için 
idealdir. 

l Seramik dahil maksimum zemin kotu  
15 mm'dir.

Uygulamalar
Oturma odaları, mutfaklar, banyolar, yemek 
odaları, çocuk odaları, kış bahçeleri:

l Üst zemin: Seramik doğal taş  
(maks. 30 mm kalınlığında).

l Alt zemin: Çimento şap, anhidrit şap, 
ahşap zemin (yalnızca T2QuickNet-90), 
alçıpan, döşeme tahtası.

Alan (m2)
Güç çıkışı

T2QuickNet-90
(W)

Güç çıkışı
T2QuickNet-160

(W)

Ebatlar
(G x U)

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

3 270 480 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

5 450 800 0,5 x 10,0

6 540 960 0,5 x 12,0

7 630 1120 0,5 x 14,0

8 720 1280 0,5 x 16,0

9 810 1440 0,5 x 18,0

10 900 1600 0,5 x 20,0

12 1080 – 0,5 x 24,0

12 m2'den daha geniş alanlar için,10 m2'lik termostatsız paket seçeneği bulunmaktadır 

10 915 1600 0,5 x 20,0

S

mart  Tip

T2QuickNet ısıtma matları, banyo küvetleri ve 

duşları ile gömme duşların yakınındaki seramik 

döşemelerinin altına doğrudan uygulanabilir.
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İhtiyacım olan miktar nedir?
T2QuickNet kullanıma hazır kitler halinde 
sunulmaktadır. T2QuickNet kitlerinin 
tümünde, önceden montajlı soğuk iletken 
kablosu bulunan ısıtma matı, sensörlü 
termostat (+montaj kanalı) ve eksiksiz 
kurulum talimatları bulunmaktadır.

Isıtılacak olan toplam alanı (m2) hesaplayın 
ve boyut olarak en yakın küçük yüzey 
alanına sahip T2QuickNet matını seçin.

Örnek: Seramik zeminli banyo (9,4 m2) 
yenileme. 9 m2 alan için T2QuickNet paketi.

Teknik veriler
T2QuickNet ısıtma matı bileşimi

T2QuickNet-90 T2QuickNet-160
Isıtma kablosu Sabit güçte kablo:  

8,1 W/m
Sabit güçte kablo:  
12 W/m

Güç çıkışı 90 W/m2 160 W/m2

Gerilim AC 230 V AC 230 V

Kablo aralığı 90 mm 75 mm 

Yalıtım dış kılıfı Floropolimer Floropolimer

Soğuk iletken uzunluğu 2,5 m 5 m

Isıtma kablosu çapı 3,4 mm 3,4 mm

Min. bükülme çapı 30 mm 30 mm

Mat malzemesi Fiberglas; kendinden 
yapışkanlı

Fiberglas; kendinden 
yapışkanlı

Net genişlik 50 cm 50 cm

Termostat (bkz. sayfa 36–37) NRG-Temp NRG-Temp

Seramik

T2QuickNet 

Yapışkan

Alt z
emin

Seramik tutkalı

Maksimum enerji tasarrufu için 
(ısınma safhasında %65'e varan) 
T2QuickNet'i Isolecta ile birlikte 
kullanın

è	Bkz. sayfa 32

S
mart  Tip

Raychem sistemleri, lider markaların yapı 

malzemeleri ile onaylanmıştır.

è Daha fazlasını sayfa 39'da ya da
www.tycothermal.tr adresinde bulabilirsiniz



Kablo tesisatı Bitmiş zeminKurulumSeramik tutkalını uygulayın
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Kurulum bilgileri
T2QuickNet matının kurulumu hızlı,  
güvenli ve rahattır:
l Çeşitli boylarda önceden monte edilmiş 

ısıtma kablosu bulunan kullanıma hazır 
T2QuickNet matları mevcuttur.

l Sadece 3 mm kalınlığındadır; zemin 
kotunu yükseltmeye gerek yoktur.

l Arka yüzeyi kendinden yapışkanlıdır; 
yapıştırıcı ya da raptiyeye gerek yoktur.

l Doğrudan zemin dolgusu ya da yapışkan 
üzerine döşenir.

l Sadece ısıtıcının bir ucundan bağlantı 
yapılır. (Çift telli sistem).

l Karmaşık biçimli odalarda, kablo tüm 
ısıtma alanlarını kapsayacak şekilde 
gevşetilebilir.

l Kablo kısaltılamaz, uzatılamaz ya da 
çaprazlanamaz.

Isıtma kablosunun kurulumu Termostat ve sensör

Termostat kontaktörü olmadan maks. yük 3000 W

Termostat  NRG-Temp (bkz. sayfa 36–37)

T2QuickNet Elektrik bağlantısı

T2QuickNet 90 T2QuickNet 160

3000 W yükte ısıtılan maksimum alan 33 m2 18 m2

Soğuk iletken uzunluğu 2,5 m 5 m

Elektrik koruması devre kesici 13 A maks.

FI toprak kaçak akımı (rcd) 30 mA, 100 ms

T2QuickNet Elektrik bağlantısı

T2QuickNet  kurulumu nasıl yapılmalıdır?

Isıtma matını, temiz zeminin üzerinde 
yuvarlayarak açın. Bir kat yapışkan astar 
uygulayın.

Seramik tutkalını doğrudan T2QuickNet 
matın üzerine uygulayın. Islak alanlarda, 
Seramik tutkalından önce dolgu 
malzemesi ve su geçirmez kaplama 
uygulayın.

Seramik tutkalını yayın ve talimatlara 
uygun olarak kurumaya bırakın. 
Ardından seramikleri döşeyin. 

Seramik aralarını silikonla doldurun. 
Yerden ısıtma sistemini çalıştırmadan 
önce tüm zeminin tamamen kurumasını 
bekleyin.

Dikkat:
l Tüm elektrik işleri yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

l Yerden ısıtmaya uygun bir yüzey kaplamasının kullanıldığından emin olun.

T2QuickNet: İnce, kendinden yapışkanlı ısıtıcı mat

Dönüş yapmak için, matı kesin (kabloya zarar 
vermekten kaçının) ve çevirin.

S

mart  Tip

Arızalı kabloyu tamir etmek için 

T2QuickNet onarım kitini kullanın.

è Bkz. aksesuarlar sayfa 24.
S

mart  Tip

T2QuickNet-90 seramik altındaki ahşap alt 

zemine uygulanabilir. 

İdeal kurulum yöntemi hakkında daha 
fazla bilgi almak için Temsilcimiz ile 
görüşebilirsiniz.
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Ne sipariş etmeliyim?

Isıtma matı paketi
T2QuickNet-Plus-160 kiti (NRG-Temp termostatı)
Paket içeriği:
l 1 adet kendinden yapışkanlı T2Quick-

Net matı 160 W/m2, 1 adet 5 m soğuk 
iletken.

l 1 termostat NRG-Temp buz beyazı.
l 1 ekstra ön levha.

l 1 sensör sonlandırma.
l 1 sensör kurulum kanalı.
l 1 kurulum manueli.
l 1 devreye alma raporu.

Ürün adı Parça numarası Alan (m2)  Çıkış (W) Boyutlar (G x U m biriminden)

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

Genişletme kitleri
T2QuickNet 160 (termostatsız)
Paket içeriği:
l 1 adet kendinden yapışkanlı T2Quick-

Net matı 160 W/m2, 1 adet 5 m soğuk 
iletken.

l 1 kurulum manueli.

Sayfa 36-37'de doğru 
termostatı seçin.

Ürün adı Parça numarası Alan (m2)  Çıkış (W) Boyutlar (G x U m biriminden)

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

l 1 devreye alma raporu. 
l 1 sensör sonlandırma. 
l 1 sensör kurulum kanalı
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T2QuickNet: İnce, kendinden yapışkanlı ısıtıcı mat

Isıtma matı paketi
T2QuickNet 90 (NRG-Temp termostatlı)
Paket içeriği:
l 1 adet kendinden yapışkanlı 

T2QuickNet matı 90 W/m2, 1 
adet 2,5 m soğuk iletken. 

l 1 termostat NRG-Temp buz 
beyazı.

l 1 ekstra ön levha.

Ürün adı Parça numarası Alan (m2)  Çıkış (W) Boyutlar (G x U m biriminden)

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 3,5 315 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

12 m2'nin üzerindeki yüzeyler için genişletme paketi. Termostatsız.

T2QuickNet-10,0 /No Therm 034118-000 10 915 0,5 x 20,0

3. Termostat (bkz. sayfa 36–37)

Ürün adı Parça numarası Tanımı

R-TC-NRG  1244-002513
Zamanlayıcılı elektronik termostat, zemin algılayıcısı bulunan  
aydınlatmalı LCD ekran, oda sensörü ya da zemin sensörü sınırlayıcısı  
bulunan oda sensörü

Aksesuarlar
Ürün adı Parça numarası Tanımı

T2QuickNet Onarım kiti 1244-008869 T2QuickNet için Onarım ve Genişletme kiti

l 1 sensör sonlandırma.
l 1 sensör kurulum kanalı.
l 1 kurulum manueli.
l 1 devreye alma raporu.
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Seramik

Tesviye bileşeni

Su geçirm
ez membran (isteğe bağlı)

T2Blue ısıtm
a kablosu

Alt z
emin

Astar

Yapışkan

T2Blue 10 W/m
l Düşük profil
l Şap/beton/tesviye bileşeni içerisinde doğrudan zemin kaplaması üzerine.
l Çekilmiş olukların içerisine kuruluma uygun

4

T2Blue: Esnek yerden ısıtma kablosu

 T2Blue

Esnek yerden ısıtma kablosu, doğrudan 
tesviye bileşeni, şap ya da beton üzerine 
uygulamaya uygundur.

l Önceden hazırlanmış güç kablosu bulunan 
ısıtma kablosu

l Karmaşık zemin düzenlemeleri için ideal.

l Isıtma kabloları arasındaki farklı mesafeler-
de güç çıkışı esnekliği.

l Zemin yapısının toplam yüksekliğini 
arttırmadan şap/beton içine çekilmiş olu-
klar içine döşenmeye uygun

Uygulamalar
Banyolar, merdivenler, yaşam alanları, kış 
bahçeleri.

l Zemin kaplama: Pek çok zemin 
kaplamasına uygundur, kurulum kılavuzu 
ve zemin kaplaması üreticisinin onayına 
tabidir.

l Alt zemin Çimento şap zemin; beton

Kurulum yükseklikleri

Yükseklik T2Blue-10 T2Blue-20

10 mm – 15 mm   –

30 mm – 50 mm    

T2Blue 10 W

P* 
ısıtma gücü 

(W)

L*
uzun-

luk
(m)

 A* alan (m2)
60 W/

m2
70 W/

m2
80 W/

m2
100 

W/m2
125 W/

m2

T2Blue-10-20 m 200 20 3,3 2,9 2,5 2,0 1,6

T2Blue-10-30 m 305 30 5,1 4,4 3,8 3,0 2,4

T2Blue-10-40 m 400 40 6,7 5,7 5,0 4,0 3,2

T2Blue-10-50 m 505 50 8,4 7,2 6,3 5,0 4,0

T2Blue-10-60 m 605 60 10,1 8,6 7,6 6,0 4,8

T2Blue-10-70 m 700 70 11,7 10,0 8,7 7,0 5,6

T2Blue-10-80 m 805 80 13,4 11,5 10,0 8,0 6,4

T2Blue-10-90 m 890 90 14,8 12,7 11,0 9,0 7,1

T2Blue-10-101 m 1010 101 16,8 14,4 12,6 10,0 8,1

T2Blue-10-121 m 1215 121 20,2 17,4 15,2 12,0 9,7

T2Blue-10-142 m 1420 142 23,7 20,3 17,8 14,2 11,4

T2Blue-10-160 m 1600 160 26,7 22,9 20,0 16,0 12,8

T2Blue-10-180 m 1800 180 30,0 25,7 22,6 18,0 14,4

T2Blue-10-200 m 2000 200 33,3 28,6 25,0 20,0 16,0

Isıtma kablosu aralığı (mm) = x = A
L  x 1000  160 

mm
140 
mm

120 
mm

100 
mm 80 mm
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Maksimum enerji tasarrufu için 
(ısınma safhasında %65'e varan) 
T2Blue'yi Isolecta ile birlikte 
kullanın

è	Bkz. sayfa 33



Seramik

T2Blue ısı
tm

a kablosu

Tesviye bile
şeni

Alt 
ze

m
in

Fo
lyo Ya

lıt
ım

 tü
rü

Metal
 has

ır

Seramik tu
tkalı

Ne kadar güç çıkışına ihtiyacım 
olacak? 
1. Yeni yapı – iyi yalıtım
 35 W/m2 - 60 W/m2.

2. Eski bina restorasyonu – iyi yalıtım
 60 W/m2 -100 W/m2.

3. Eski bina restorasyonu – daha az 
yalıtım

 125 W/m2 -150 W/m2.

Belirtilen değerler, tavsiye edilen değerler 
olup, konforlu ısınma için uygundur.

T2Blue 20 kullanımı sırasında, en az 30-50 
mm kalınlığında kurulum derinliği bırakıl-
malıdır.

İhtiyacım olan kablo hangisi? 
1. Odanın alanını m2 olarak belirleyin: ör. 

13,5 m2

2. Isıtılacak olan (serbest) alanı m2 olarak 
belirleyin: ör. 1o m2

3. Alan için W biriminden toplam güç 
çıkışını seçin. ör. 1.200 W

4. Metrekare başına gücü hesaplayın: ör.: 
1.200 W/10 m2 = 120 W/m2

5. Aşağıdaki tablodan, T2Blue-10'nun 
altında en yakın toplam güce sahip olan 
ürünü seçin: ör. T2Blue 10-121M = 1.215 
W/230V (121 W/m2)

6. Isıtma kablosu aralığını belirtin: 10 
m2/121 m ısıtma kablosu uzunluğu = 
0,08 m (yaklaşık 82 mm)

7. Termostatınızı seçin NRG-Temp

Teknik Ayrıntılar

T2Blue

Isıtma gücü T2Blue-10 10 W/m; elektrik koruma kap-
laması olan sabit güçte ısıtma 
kablosu 

 T2Blue-20 20 W/m; elektrik koruma kap-
laması olan sabit güçte ısıtma 
kablosu 

Gerilim sınıfı AC 230 V

Min. bükülme çapı 30 mm

Minimum ısıtıcı aralığı 50 mm

Maksimum anma sıcaklığı 65°C

Isıtma kablosu dış çapı 5,5 mm

Dış kılıf malzemesi LSOH

Isıtma iletkeni yalıtımı Floropolimer

Bağlantı kablosunun uzunluğu 2,5 m

Onaylar VDE; SEMKO; CE

Termostat (bkz. sayfa 36–37) NRG-Temp

T2Blue 20 W

P* 
ısıtma gücü

(W)

L*
uzun-

luk 
(m)

A* alan (m2)
80 W/

m2
100 W/

m2
125 W/

m2
150 W/

m2

T2Blue-20-11 m 205 11 2,6 2,0 1,6 1,4

T2Blue-20-14 m 285 14 3,6 2,9 2,3 1,9

T2Blue-20-18 m 355 18 4,4 3,6 2,8 2,4

T2Blue-20--21 m 435 21 5,4 4,4 3,5 2,9

T2Blue-20-28 m 575 28 7,2 5,8 4,6 3,8

T2Blue-20-35 m 720 35 9,0 7,2 5,8 4,8

T2Blue-20-43 m 845 43 10,6 8,5 6,8 5,6

T2Blue-20-50 m 980 50 12,3 9,8 7,8 6,5

T2Blue-20-57 m 1130 57 14,1 11,3 9,0 7,5

T2Blue-20-63 m 1270 63 15,9 12,7 10,2 8,5

T2Blue-20-71 m 1435 71 17,9 14,4 11,5 9,6

T2Blue-20-86 m 1710 86 21,4 17,1 13,7 11,4

T2Blue-20-101 m 2015 101 25,2 20,2 16,1 13,4

T2Blue-20-115 m 2300 115 28,8 23,0 18,4 15,3

Isıtma kablosu mesafesi (mm) = x = 
A
L  x 1000 250 mm 200 

mm
160 
mm

135 
mm

T2Blue 20 W/m

l Daha yüksek güce ihtiyaç duyulan özel uygulamalar için uygun

l Kış bahçelerinde (lütfen teknik destek birimimiz ile irtibat kurun)
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T2Blue: Esnek yerden ısıtma kablosu

Isıtma kablosunun kurulumu Tesviye bileşenini uygulayın Seramik döşenmesi Bitmiş zemin

T2Blue-10 bina restorasyonu için nasıl uygulanır?

Isıtma kablosunu (ör. tutkal tabancası 
kullanarak) temiz zemin üzerine 
tutturun. Bir kat yapışkan astar 
uygulayın.

Isıtma kablosunun üzerine düzgün 
bir tabaka halinde tesviye bileşenini 
uygulayın. Üretici talimatlarına uygun 
olarak kurumaya bırakın.

Seramik tutkalını yayın ve ardından 
seramiklerin döşeyerek, birleştirin. 
Islak alanlarda, seramik tutkalından  
önce su geçirmez kaplama uygulayın.

Seramik ve duvarların arasındaki 
boşlukları silikon dolgu ile kapatın. 
Yerden ısıtma sistemini çalıştırmadan 
önce tüm zeminin tamamen 
kurumasını bekleyin.

Dikkat:
l Tüm bağlantılar yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

l Zemin kaplamasının yerden ısıtmaya uygunluğu üretici tarafından doğrulanmalıdır.

Elektrik bağlantıları

Isıtma kablosu ve sensörün kurulumu

Güç kontaktörlü maksimum yük 3000 W

T2Blue-10 T2Blue-20

Maksimum ısıtma kablosu uzunluğu 200 m 115 m

Soğuk iletken 2,5 m 2,5 m

Devre kesici Maks.13 A

Hatalı akım anahtarı 30 mA, 100ms

Termostat ve sensör kurulumu (bkz. sayfa 36–37)

Isıtma kablosunun kurulumu Şap uygulaması Doğal taşın döşenmesi Bitmiş zemin

Isıtma kablosunun kurulumuna 
başlamadan önce ısıtılacak alanları 
belirleyin. Buna planlayıcı/mimarla 
birlikte ve şap katmanını göz önünde 
bulundurarak karar verin. 

Isıtma kablosuna zarar vermeden şapı 
dikkatle uygulayın. Şapı, üretici 
talimatlarına uygun olarak kurumaya 
bırakın.

Doğal taş tutkalını yayın ve ardından 
doğal taşları döşeyerek, birleştirin. 
Islak alanlarda, doğal taş tutkalından 
önce su geçirmez kaplama 
uygulayın.

Doğal taşlar ve duvarların arasındaki 
boşlukları silikon dolgu ile kapatın. 
Yerden ısıtma sistemini çalıştırmadan 
önce tüm zeminin tamamen 
kurumasını bekleyin.

T2Blue-20 ısıtma sistemi 30-50 mm şap içerisine nasıl uygulanır?
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S

mart  Tip

S

mart  Tip

“Sıfır milimetre zemin kotu” T2Blue ısıtma 

kablosunu doğrudan şap içerisindeki 

çekilmiş döşeme oluklarına uygulayın. 

Bizi arayın!

Hasar görmüş ısıtma kablosunu 

T2Blue onarım kiti ile onarın.

è Bkz. aksesuarlar sayfa 29.



Yerden ısıtma kablosu T2Blue 10 W/m
T2Blue-10 
Paket içeriği:

Ürün adı Uzunluk, m Parça numarası Güç, W
T2Blue-10-20M 20 1244-002603 200

T2Blue-10-30M 30 1244-002604 300

T2Blue-10-40M 40 1244-002605 400

T2Blue-10-50M 50 1244-002606 500

T2Blue-10-60M 60 1244-002607 600

T2Blue-10-70M 70 1244-002608 700

T2Blue-10-80M 80 1244-002609 800

T2Blue-10-90M 90 1244-002610 900

T2Blue-10-101M 101 1244-002611 1010

T2Blue-10-121M 121 1244-002612 1210

T2Blue-10-142M 142 1244-002613 1420

T2Blue-10-160M 160 1244-002614 1600

T2Blue-10-180M 180 1244-002615 1800

T2Blue-10-200M 200 1244-002616 2000

Yerden ısıtma kablosu T2Blue 20 W/m
T2Blue-20
Paket içeriği:

Ürün adı Uzunluk, m Parça numarası Güç, W
T2Blue-20-11M 11 1244-002007 220

T2Blue-20-14M 14 1244-001918 280

T2Blue-20-18M 18 1244-002008 360

T2Blue-20-21M 21 1244-001919 420

T2Blue-20-28M 28 1244-001920 560

T2Blue-20-35M 35 1244-001921 700

T2Blue-20-43M 43 1244-001922 860

T2Blue-20-50M 50 1244-001923 1000

T2Blue-20-57M 57 1244-001924 1140

T2Blue-20-63M 63 1244-001925 1260

T2Blue-20-71M 71 1244-001926 1420

T2Blue-20-86M 86 1244-001927 1720

T2Blue-20-101M 101 1244-002212 2020

T2Blue-20-115M 115 1244-001928 2300

Termostat
Ürün adı Parça numarası Tanımı
R-TC-NRG 1244-002513 Programlanabilen elektronik saatli termostat, zemin sensörlü, algılayıcısı  

bulunan aydınlatmalı LCD ekran, oda sensörü ya da zemin sensörü  
sınırlayıcısı bulunan oda termostatı

Aksesuarlar
Ürün adı Parça numarası Tanımı
Sıcak silikon çubukları 503052-000 1 kutuda 70 adet

Sıcak silikon çubukları 6012-8949540 1 pakette 10 adet

KBL-9 941735-000 Kablo bağları

TF kiti 6012-8949541 Raychem termostat için sensör montaj borusu ve sensör sonlandırması

T2Blue onarım kiti 1244-008869 T2Blue için onarım ve genişletme kiti

Ne sipariş etmeliyim?

l Önceden hazırlanmış yerden ısıtma kablosu 10 W/m, 1 adet 2,5 m güç kablosu ile
l Devreye alma raporu ile birlikte kurulum talimatları
l Uyarı işareti

l Önceden hazırlanmış yerden ısıtma kablosu 20 W/m, 1 adet 2,5 m güç kablosu ile
l Devreye alma raporu ile birlikte kurulum talimatları
l Uyarı işareti
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 Ultra ince ve dayanıklı 
ısıtma kablosu, seramik 
altında bulunan seramik 
tutkalına doğrudan 
montaj için ideal 
çözümdür.

5

CeraPro: Ultra ince,  
sağlam ısıtma kablosu

 CeraPro

l Sadece 3 mm kalınlığında ısıtma kablosu 
l Bir soğuk iletken (çift telli sistem)
l Zemin kotunun ayarlanamadığı 

restorasyon projeleri için ideal
l Uzun ömür, dayanıklılık ve mekanik hasar- 

lara karşı olağanüstü dirençli floropolimer 
dış kılıflı sıtıcı kablo

l Hızlı ve kolay kurulum için “Easy-Spool” 
kutuda temin edilir

Uygulamalar
Banyolar, mutfaklar, yaşam alanları, kış 
bahçeleri.

Özellikle düzensiz biçimli odalar için 
kullanışlıdır.

l Zemin kaplama: Seramik ve doğal taş. 
Doğrudan tutkal içerisine uygulanır.

l Alt zemin: çimento, şap, yalıtım levhası 
(Isolecta) ve ahşap döşeme dahil olmak 
üzere tüm sabit alt zeminler*.

 (* Ahşap alt zemine döşendiğinde, her m2 için 

maksimum çıkış 100 W/m2 ile sınırlıdır.)

Hangi CeraPro ürününe ihtiyacım olacak?

Ürün adı
Güç 

çıkışı
(W)

Uzun-
luk (m)

Yaklaşık 
alanlar 

için
(m2)

Her m2 için 
yaklaşık çıkış 
(alana bağlı 

olarak)
(W/m2)

100 W/
m2 için 
kablo 
aralığı

(cm)

125 W/
m2 için 
kablo 
aralığı

(cm)

150 W/m2 
için kablo 

aralığı 

(cm)

CeraPro-240W 240 21 1,5-2,5 100-150 W/m2 11 9 7,5

CeraPro-320W 320 28 2,0-3,0 100-150 W/m2 11 9 7,5

CeraPro-400W 400 35 2,5-4,0 100-150 W/m2 11 9 7,5

CeraPro-635W 635 57 4,0-6,0 100-150 W/m2 11 9 7,5

CeraPro-800W 800 71 5,0-7,5 100-150 W/m2 11 9 7,5

CeraPro-1140W 1140 100 7,5-11,0 100-150 W/m2 11 9 7,5

seramik

Hasır

Tesviye Bileşeni (is
-

teğe bağlı)

Alt z
emin

CeraPro ısıtm
a kablosu

Iso
lecta 10 m

m

Çift t
araflı b

ant

seramik 

 tutkalı
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Maksimum enerji tasarrufu için 
(ısınma safhasında %65'e varan) 
CeraPro'yu Isolecta ile birlikte 
kullanın

è	Bkz. sayfa 32



Hangi CeraPro kitine ihtiyacım 
olacak? 
Isı çıkışı 100-150 W/m2, bir önceki sayfada 
bulunan tabloyu esas alarak ürünü seçin.

Özel bir güç çıkışına ihtiyacınız varsa, 
aşağıdaki hesaplama formülünü kullanın:

1. Her bir metre için güç çıkışını 
belirleyin:

 ör. 125 W/m2

2. Isıtılacak olan (serbest) alanı m2 
olarak belirleyin:

 ör. 5,5 m2

3. Güç çıkışını, ısıtılacak olan alanla 
çarpın:

 ör. 125 W/m2 x 5,5m2 = 687,6 W

4. En yakın güç çıkışına sahip CeraPro 
kitini seçin:

 ör. CeraPro-635 W

5. Isıtma kablosu aralığını belirtin:
 CeraPro güç çıkışını kablo uzunluğuna bölün

 ör. 635 W/57m 

 100 cm'yi bulduğunuz sonuçla bölün

 ör. 100 / 11 = 9 cm

 Bu, her m2 için söz konusu güç çıkışını 
sağlamak üzere gerekli olan kablo 
aralığıdır

6. Raychem termostatınızı seçin

Aşağıdaki adımlar izlendiğinde 
CeraPro'nun kurulumu hızlı ve 
kolaydır:

1	 	Alt zemindeki tozu ve kiri 
temizleyin.

2	 	Zemine astar uygulayın.

3	 	Zemin üzerinde kablo 
aralıklarını işaretleyin

4	 	Alt zemine çift taraflı bant 
uygulayın

5	 	Bant kaplamasını çıkarın

6  CeraPro'yu istenen 
aralıklarla çift taraflı banta 
tutturun.

7  Yapışkan hasırı monte 
ederek CeraPro'yu yerine 
sabitleyin.

8	 	Seramik kaplamayı döşeyin

Ne sipariş etmeliyim? Teknik Ayrıntılar

Kurulum yöntemi

Ürün adı Uzunluk 
(m) Parça numarası Güç (W)

CeraPro-240W 21 1244-008550 240

CeraPro-320W 28 1244-008551 320

CeraPro-400W 35 1244-008552 400

CeraPro-635W 57 1244-008553 635

CeraPro-800W 71 1244-008554 800

CeraPro-1140W 100 1244-008555 1140

CeraPro

Isıtma kablosu 11 W/m

Güç çıkışı
Kablo aralığına bağlıdır, 100-150 W/m2 

önerilir

Gerilim sınıfı 230 VAC

Dış kılıf malzemesi Sağlam, dayanıklı floropolimer

Bağlantı kablosunun uzunluğu 2,5 m

Isıtma kablosu dış çapı 3,4 mm

Min. bükülme çapı 30 mm

Onaylar
CE işareti taşır, IEC60800 ısıtma kablosu 

standardına göre test edilmiştir

Termostat NRG-Temp

Minimum ısıtıcı aralığı 50 mm

1 2

3 4

5 6

7 8

Aksesuarlar

Ürün adı Parça numarası Tanımı

CeraPro onarım 
kiti

1244-008869
CeraPro için onarım 
ve genişletme kiti
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6

Isolecta: Hızlı ısınma için enerji tasarruflu  
yalıtım levhası 

 Isolecta

Uygulamalar
Oturma odaları, banyolar, mutfaklar, yemek 
odaları, çocuk odaları, kış bahçeleri, ev 
ofisler.

l Zemin kaplama
 Seramik, doğal taş

l Alt zemin
 Beton, çimento şapı, anhidrit şap, ahşap alt 

zemin, döşeme tahtası.

Enerji tasarrufu ve hızlı ısınma
l T2QuickNet, T2Blue ve CeraPro'nun ısınma 

süresi Isolecta ile birlikte kullanıldığında üç 
kat daha hızlıdır. 

 Bu da ısınma safhasında %65'e varan enerji 
tasarrufu sağlar.

l Aşağı doğru ısı kaybındaki azalmaya bağlı 
olarak çalışma sırasında %20'ye varan ekstra 
enerji tasarrufu.

l Entegre cam elyaf hasırlı, çift taraflı çimento 
katmanı sayesinde döşeme için ideal alt 
zemin.

Teknik Ayrıntılar

Köpük özellikleri

Malzeme
Kapalı bölme yapısı bulunan 
HCFC içermeyen, ekstrüzyonla 
imal edilmiş mavi polistiren köpük

Levha boyutları
1180 mm x 600 mm x 10 mm 
(0,71 m2)

%10 sapmada basınç mukavemeti DIN EN 826 0,25 N/mm2

Esneklik katsayısı DIN EN 826 10 N/mm2

10°C'de Isıl İletkenlik DIN EN 12667/DIN EN 12939 0,035 W/m K

Isı iletimi direnci 0,286 m2 K/W

U-Değeri 2,19 W/m2K

Hacim ağırlığı Din EN 1602 30 kg/m3

Su buharı özdirenci (µ) DIN EN 12086 100

Suda uzun süre kaldığında su emilimi DIN EN 12087 < %1,5 Hacim

Yangın sınıfı DIN 4102 B1 

Üst zemin

Alt z
emin

Tesviye Bileşeni (is
te-

ğe bağlı)

T2QuickNet

Iso
lecta 10 m

m

Seramik tutkalı
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Sistem bileşenleri
l Çift taraflı cam elyaf takviyeli çimento 

katmanı bulunan Isolecta yalıtım levhası
l T2QuickNet ısıtma matı, T2Blue-10 W/m 

veya CeraPro ısıtma kabloları ile birlikte 
uygulanabilir

l Aksesuarlar: 
 -  Ahşap zeminlere sabitlemek üzere 

rondela ve vidalar
 -  Beton ya da çimento şaplı alt zeminler 

için sabitleme pimleri

Isolecta + T2QuickNet



İhtiyacım olan miktar nedir?
1. Oda alanını m2 biriminden 

belirleyin
 ör. 9,5 m2

2. Isıtılacak olan (serbest) alanı m2 
olarak belirleyin:

 ör. 8 m2

3. Gerekli olan Isolecta kutularının 
miktarını hesaplayın; bir kutu 
2,85 m2'lik alanı kaplar ör. 3 kutu 

4. Yerden ısıtma sisteminizi seçin ör. 
T2QuickNet 8,0 m2

5. Raychem termostatınızı seçin: 
NRG-Temp

l Hafif, yalıtımlı seramiğin arka kısmı, 
Raychem yerden ısıtma sistemleri için 
mükemmel bir alt zemin sunar.

l Yaklaşık %20 oranında enerji tasarrufu

l Buhar bariyeri neme karşı mükemmel 
direnç sağlar. 

l Yüksek termal yalıtım seviyesi.

l İnce zemin döşemeleri ve yerden ısıtma 
sistemleri için ideal alt yüzey.

l Lisanslı seramik tutkalları ve dolgu 
malzemelerinin pek çoğu ile uyumlu.

Seramik

Seramik

 Tutkalı

T2Blue-10 ısı
tm

a kablosu

Iso
lecta 10 m

m

Tesviye Bileşeni (is
teğe bağlı)

Tesviye Bileşeni 10-15 mm

Alt z
emin

Su geçirm
ez membran (isteğe bağlı)

Azalan ısı kaybı 
İhtiyacınız olan yeri ısıtın: üst zeminin altında.

T2QuickNet-160
Isolecta olmadan ısınma süresi

T2QuickNet-160
Isolecta ile ısınma süresi

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

35.00 

Temp (°C) 

34.25 
33.50 
32.75 
32.00 
31.25 
30.50 
29.75 
29.00 
28.25 
27.50 
26.75 
26.00 
25.25 
24.50 
23.75 
23.00 
22.25 
21.50 
20.75 
20.00 

Betonda Isolecta + T2 QuickNet Beton alt zemindeki dolgu malzemesindeki 
ısıtıcı kablo.

Isolecta'nın yalıtım katmanı aşa-
ğıya doğru ısı kaybını azaltır ve 
daha hızlı ısınma sağlar.

Sıradan kablolarla ısı kayıpları 
ve yüzde daha yavaş ısınma.

Isınma süresi 
56 dakika

Isınma 
süresi

19 dakika
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Isolecta + T2Blue-10

Maksimum enerji tasarrufu için 
(ısınma safhasında %65'e varan) 
CeraPro'yu Isolecta ile birlikte 
kullanın

è	Bkz. sayfa 32



Isolecta: Enerji tasarrufu sağlayan yalıtım levhası 

Isolecta ahşap alt zeminlerde nasıl uygulanmalı?

Isolecta çimento şap alt zeminlerinde nasıl uygulanmalı?

Isolecta levhalarını düz ve sabit bir ze-
min üzerine döşeyin. Rondelalar ve vi-
daları kullanarak levhayı ahşap zemi-
ne sabitleyin.

Isolecta levhalarını düz bir zemin 
üzerine döşeyin. Sabitleme pimlerini 
kullanarak levhayı beton alt zemine 
sabitleyin.

Ek yerlerini kapatmak için kendinden 
yapışkanlı bant kullanın.

Ek yerlerini kapatmak için kendinden 
yapışkanlı bant kullanın.

Isıtma sistemini uygulayın; T2Quick-
Net, T2Blue ya da CeraPro

Isıtma sistemini uygulayın; 
T2QuickNet, T2Blue ya da CeraPro

Seramikleri döşeyin ve birleştirin. 
Minimum Seramik ölçüsü: 10 x 10 cm
Minimum Seramik kalınlığı: 7 mm

Seramikleri döşeyin ve birleştirin.
Minimum Seramik ölçüsü: 10 x 10 cm
Minimum Seramik kalınlığı: 7 mm

T2QuickNet'in Isolecta'ya sabitlenmesi T2Blue'nin Isolecta'ya sabitlenmesi

- Kendinden yapışkanlı ısıtma matı rulosunu açın
- T2QuickNet kurulum talimatlarını uygulayın

-  Isıtma kablosunu Isolecta levhasına sabitlemek için Isolecta 
pullarını ya da tutkal tabancasını kullanın
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Aksesuarlar
Ürün adı Parça numarası Tanımı Resim

R-IS-Netband-25 m 1244-008404 Kendinden yapışkanlı bant; ek yerlerinin 
kapatılması için 25 m x 125 mm

 

R-IS-Fixing 1244-009277

1244-008403

Beton alt zeminler için galvanizli sabitle-
me çivileri; her plastik torbada 35 adet, 
her levhada 8 adet

Beton alt zeminler için galvanizli sabitle-
me çivileri; her karton kutuda 100 adet, 
her levhada 8 adet

 

R-IS-Washer 1244-009247

1244-008406

Ahşap alt zeminler için galvanizli ronde-
la ve vidalar; her plastik torbada 35 adet, 
her levhada 8 adet

Ahşap alt zeminler için galvanizli ronde-
la ve vidalar; her karton kutuda 100 adet, 
her levhada 8 adet

R-IS-Spacer-400 /20 1244-008415 T2Blue için plastik kablo pulu; uzunluklar; 
400 mm, ızgara: 25 mm; 20 adet / torba

R-IS-Spacer-400 /100 1244-008405 T2Blue için plastik kablo pulu; uzunluklar; 
400 mm, ızgara: 25 mm; 100 adet / torba

Isolecta yalıtım levhaları
Ürün adı Parça numarası Tanımı Resim

Raychem-Isolecta-3,0/10 mm 1244-008402 2,85 m2 alan için 4 Isolecta levhası (1180 
mm x 600 mm x 10mm); Kalınlık 10 mm

Ne sipariş etmeliyim?
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NRG-Temp Zamanlayıcılı 
Termostat
l Geniş, mavi aydınlatmalı ekran.
l Zamanlayıcı fonksiyonu, haftanın 

her günü için 30 dakikalık zaman 
dilimleri ile.

l Seçilebilir 2 ön program.
l Yalnızca konforlu sıcaklık ayarı için 1 

Standart program.

l Akıllı uyarlama fonksiyonu sayesinde 
daha fazla konfor: istendiğinde 
konforlu sıcaklığa ulaşılması için 
ısıtmanın ne zaman açılması gerektiğini 
hesaplar.

l Zemin algılama, oda algılama ya da 
sıcaklığa duyarlı üst zeminler (ör. ahşap) 
için sıcaklık sınırlayıcısı ile oda algılama.

36 Yerden ısıtma

 Termostat

Kimse elektriğe bir servet 
harcamak istemez. İşte bu 
nedenle, Raychem yerden 
ısıtma sistemleri elektrik 
masraflarını azaltmak üzere 
tasarlanmaktadır. Raychem 
dijital termostat, geniş LCD 
ekranın benzersiz özelliklerini 
ve kolay çalışmayı bir araya 
getirmektedir.

Daha kolay çalışma için akıllı 
özellikler
Kullanıcı dostu
l Geniş LCD ekran.
l Hızlı ısınma için (maks. 2 saatte +5°C) 

Heat-Booster özelliği.
l Gerçek zemin sensörü sıcaklığı değeri.
l Oda algılama modunda otomatik 

kalibrasyon.

Uzun süre güvenliğe yönelik tasarım 
l 2 kutuplu açma/kapama anahtarı için 

güvenli bağlantı kesme.
l Koruma sınıfı IP 21.
l Arıza güvenceli çalışma.

Kurulumu kolay 
l Hızlı ve kolay bağlantı için geniş bağlantı 

uçları ve topraklama bağlantı ucu.
l Gerektiğinde otomatik sensör algılama 

modu (zemin / oda / zemin sıcaklık 
sınırlandırıcısı ile oda).

Esnek tasarım
l Pek çok şalt dolabı ile uyumlu (kutuda 

ekstra kare ön yüz).
l Gümüş renkli seçeneği mevcuttur.

Termostatlarımız lider markaların şalt 
dolapları ile uyumludur

Busch-Jaeger • Merten • Eljo • Ensto • 
Gira • Jung • Elko.

Teknik veriler NRG-Temp
Zemin algılama için sıcaklık aralığı 5–35°C

Oda algılama için sıcaklık aralığı 5–40°C

Zemin sınırlayıcı için sıcaklık aralığı düşük 5°C / yüksek 35°C

Anahtar kapasitesi/Gerilim 13 A/230 VAC

Giriş Koruması IP 21

Sensör türü NTC, 10k Ω/25°C

Sensör kablosu uzunluğu 3 m

Ebatlar Y 82 x G 82 x D 57 mm

Sipariş bilgileri
Ürün adı Renk Parça numarası Tanımı

R-TC-NRG Buz beyazı 1244-002513
Zemin ve ortam sensörlü, 
zamanlayıcılı termostat

Sensör N10 K Ohm – 1244-002952 Yedek sensör

Silver Raychem 
TC-NRG-Round 

Gümüş 1244-010130 
R-TC-NRG için gümüş renkli 
yuvarlak ön plaka

Silver Raychem 
TC-NRG-Squared

Gümüş 1244-010132 
R-TC-NRG için gümüş renkli kare 
ön plaka 

Adaptör UK duvar yuvası Buz beyazı 1244-010134 
UK duvar yuvaları için adaptör 
çerçevesi 
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Şalt dolabı ürün gamları ile 
uyumluluğu
Şalt dolabı 
üreticileri Ürün gamı

Busch+Jager Reflex Sl, Jussi

Eljo Trend

Elko RS. L571

Gira ST55, Standart, E2

Jung AS

Merten

M-Plan, M-Smart, 
M-Arc, Atelier, M-Antik, 
Thermo, M-Star

Kablolama şemaları 

Artan verimlilik için  
performans kontrolü

Kullanımı kolay program özellikleri
Standart konfor modu
l İstenen ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek için

Önceden ayarlanmış iki ekonomik program EcoHome ve EcoOffice
l Termostat, daha enerji verimli bir işletim modunda çalışmak üzere zamanlayıcılı termostat 

olarak çalıştırılabilir 
l Kullanıcı tarafından ayarlanabilir
l 7 Gün programlanabilir termostat, in ½ saatlik zaman dilimleri ile

Enerji tasarrufu sağlayan özellikler
Zamanında ısıtma programlama
l Önceden programlanmış ayarlar, konfordan ödün vermeden tasarruf edebilmenizi 

amaçlar

Uyarlama fonksiyonu
l Bu, maksimum enerji tasarrufu için tercih edilen ısıtma türüdür
l Zemin yapısının türünü göz önünde bulundurur ve programlanan zamanda istenen 

zemin sıcaklığına ulaşmak üzere sistemi otomatik olarak başlatır

Tatil programı 
l Zamanı ve tarihi yeniden programlamaya gerek kalmaksızın evde olmadığınız zamanlarda 

optimum enerji verimliliği için (OFF- kapalı modu)

Mavi arka ışık
l Varsayılan olarak 30 saniye 
l Enerji tasarrufu sağlamak için kullanıcı tarafından azaltılabilir

Enerji tüketimine genel bakış
l kWh biriminden tüketilen enerjiyi hesaplamak üzere ısınma süresi değeri

Kolay kurulum özellikleri
l Zemin ya da oda algılama modunun otomatik tespiti

l Oda algılama modunda otomatik kalibrasyon 

l Yeni çimento şapını kurutmak için ilk ısınma fonksiyonu 

Akıllı uyarlama fonksiyonu, 
istendiğinde konforlu sıcaklığa 
ulaşılması için ısıtmanın ne 
zaman açılması gerektiğini 
hesaplar

Kontaktör yoluyla bağlantı 
Örn. 3 ısıtıcı kablo
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Güç kaynağı
230VACZemin 

sensörü

Güç kaynağından 
ısıtıcı kablolara

Doğrudan bağlantı - tek ısıtıcı kablo için

Geri dönüş sinyali 
uzaktan ayarı

Zemin 
Sensörü

Güç kaynağı
230VAC

Isıtıcı kablo
230VAC-
Maks. 13A

Stykač nepoužívejte bez odrušovacího filtru.

K1: stykač s 
integrovaným 
odrušovačem

Geri dönüş 
sinyali 

uzaktan 
ayarı

Onaylar

Intertek
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Raychem, profesyonel tesisat-
çıların hayatını kolaylaştırmayı 
hedefleyen bir dizi alet ve 
hizmet sunmaktadır. Yalnızca 
en kaliteli ürünleri sunmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bunla-
rı rakipsiz hizmetlerle destekli-
yoruz.

Akıllı Hizmetler

Ücretsiz tasarım hizmeti 
Ücretsiz tasarım hizmetimizden yararlanın 
ve bir sonraki projenizi hazırlarken 
zamandan kazanın. Sadece talebiniz 
üzerine, mühendislerimiz talep üzerine 
verilen yazılımımızı kullanarak size ayrıntılı 
bir teklif sunacaktır.

Ne alacaksınız?
l İlgili tüm proje verilerinin bulunduğu 

proje listesi.
l Ayrıntılı malzeme listesi.
l Devre uzunlukları ve önerilen ısıtma 

sisteminin 2 ya da 3 boyutlu teknik 
ayrıntılarının bulunduğu kurulum planı. 

l Yapı malzemeleri için öneri çizelgesi.

Nasıl alacaksınız?
Yerel tedarikçinizle irtibat kurun ya da 
odalarınızın taslağını ya da çizimini 
aşağıdaki adresimize gönderin:

l Türkiye:
 Fax: +32 16 213604 
 E-posta: salesTR@tycothermal.com
l Ücretsiz tasarım hizmeti için bu broşürün 

son sayfasında bulunan Faks Formunu 
kullanın.

Kurulum planı
Devre uzunlukları ve önerilen ısıtma siste-
minin 2 ya da 3 boyutlu teknik ayrıntıları-
nın bulunduğu kurulum planı. 

T2Red kurulum planı

T2Reflecta + T2Red 
kurulum planı

T2QuickNet kurulum planı

Kurulum planı sizin hayatınızı da 
kolaylaştırır. Her bir devrenin başlangıcı ve 
bitişi ile termostatın konumunu ayrıntılı 
olarak gösterir.
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Bu akıllı hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Web sitemizde daha fazlasını bulabilirsiniz:

 www.tycothermal.tr

Müşterilerinizi Yerden Isıtmanın avantajları 
konusunda ikna etmeniz için ticari ve 
teknik argümanlar. Örneğin, sistemin 
düşük işletim maliyetlerini gösteren güç 
tüketimi hesaplayıcısı.

Uygulamanız için doğru ürünü seçmenize 
yardımcı olacak adım adım ilerleyen 
bir rehber. Aynı zamanda projenizi 
tamamlamanız için ihtiyacınız olan 
miktarları da hesaplar. Daha sonra fiyat 
teklifi almak üzere bize gönderebileceğiniz 
malzeme listenizin oluşturulacağı farklı 
basamaklara yönlendirilirsiniz.

Uyumlu yapı malzemesi seçimi: Raychem 
sistemleri, Avrupa'nın lider markalarının 
ürettiği yapı malzemeleri ile test edilmiş 
ve onaylanmıştır. Her zaman kullandığınız 
markaların hangi ürünlerinin yerden ısıtma 
için uygun olduğunu web sitemizden 
öğrenebilirsiniz.

www.tycothermal.tr 

Uyumlu yapı malzemesi 
önerileri

Tasarım sihirbazı 

Güç Tüketimi Hesaplayıcı



 

Total Care Garantisi: Farklı bir garanti 
konsepti endişesi duymadan 20 yıla kadar 
uzayan garanti
Profesyonel bir elektrik teknisyeni tarafından kurulan ve 
test edilen kaliteli ürünler, ev sahiplerine uzun süre sıcak 
zemin konforunu yaşatır. Elektrikçiler, Raychem yerden 
ısıtma sistemlerinin kurulumunu yaparken, müşterilerine 
artık12 Yıl “Total Care” Garanti hizmeti de sunuyor. Kaliteli 
bir markanın tam desteği ile birlikte sunulur. Sertifikalı 
Profesyonel tesisatçılar Total Care Garantisini 20 yıla kadar 
uzatabilir.

Total Care = sıcak bir zemin için yapılması gereken 
her şey

Çok nadir de olsa, ürünümüzde bir arıza meydana gelir 
ve biz bunu onaramazsak, size sadece yeni bir ürün verip 
montaj masraflarını ödemekle kalmıyoruz. Ayrıca zemin 
kaplama malzemenizi onarıyor ya da eşit kalitede bir 
ürünle değiştiriyoruz

Konsept özeti

Tam bir bilgi almak için www.tycothermal.tr adresindeki 
Garanti Belgesini ve Kayıt formunu indirin.

Total Care Garantisi tüm AB, EFTA ve BDT ülkelerinde 
geçerli olup, tüm hatalı Raychem yerden ısıtma 
sistemlerini kapsar.

Yalnızca aşağıdaki koşullarda geçerlidir: 

1. Ürünlerin yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklerin 
yanı sıra kurulum talimatlarımıza uygun olarak kalifiye 
bir elektrik tesisatçısı tarafından kurulmuş olması.

2. Garanti kayıt formunun elektrik tesisatçısı tarafından 
doldurulmuş ve imzalanmış olması.

3. Kayıt formunun, satın alma faturası ve kurulumunun 
fotoğrafları ve/veya çizimleri ile birlikte mal sahibinde 
kalması.

4. Kurulumun Sertifikalı profesyonel tesisatçı tarafından 
yapılmış olması ve çevrimiçi olarak kaydedilmiş olması 
(Yalnızca 20 Yıllık Total Care Garantisi için gereklidir).

Her durumda en iyi yanıtı vermeyi taahhüt ediyoruz. Biz:

1. Ürünleri ücretsiz olarak tamir ediyor ya da 
değiştiriyoruz.

2. Zemini ücretsiz olarak orijinal durumuna ya da eşdeğer 
bir standarda getiriyoruz.

3. Termostat için garanti 12 yıl boyunca yeni ürün temini 
ile sınırlıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için satış temsilcinizle irtibat kurun veya 
www.tycothermal.tr adresini ziyaret edin

Sertifikalı Profesyonel Programı ve 
Total Care Garantisi

Raychem Sertifikalı 
Profesyonel Uygulayıcı 
Programı: Kalite tutkumuzu 
paylaşan profesyoneller ağı
Raychem Sertifikalı Profesyonel ağı, yerden 
ısıtma sistemleri konusunda eğitim almış 
uzmanlardan oluşur. Yalnızca Sertifikalı 
Profesyonel Tesisatçılar, 12 yıl olan Total 
Care Garantisini 20 yıl olarak uzatabilir.

Raychem Sertifikalı Profesyonel Üye 
avantajları şunlardır:

l Raychem yerden ısıtma tesisatlarında 20 
Yıllık Total Care Garantisi sunmak.

l Ürün seçimi, kurulum ipuçları, test ve 
işletmeye alma, satış teknikleri, yapı 
yönetmelikleri ve yönergeleri konusunda 
uygulamalı eğitimlere katılmak

l Raychem'in promosyon araçlarını 
kullanarak daha fazla iş üretmek

l Sertifikalı Profesyonel uzmanlar ağının 
bir üyesi olmak

Daha ayrıntılı bilgi için temsilcimiz ile 
görüşebilirsiniz. 
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l Müstakil ev l Apartman l Otel 

l Ticari bina l Huzurevi

l Diğer:  ..................................................................................
Isıtma amacı:

l Konforlu ısıtma

l Oda ısıtma ........................ W/m2 gereken güç çıkışı

Zemin yapısı:

l Alt zemin: .. .........................................................................................................................
	
Üst zemin:

l Seramik/doğal taş

l Ahşap/laminat

 Termostat
Fa

ks
 F

or
m

u Yerden Isıtma Projeleri için  Ücretsiz Tasarım Hizmeti talep formu
Bunu Tyco Thermal Controls temsilcinize gönderin ya da +32 16 213604 e fakslayın e  fakslayın
Adresiniz:

İsim:  ...............................................................................

Cadde:  ...............................................................................

Posta Kodu:  ...............................................................................

Şehir:  ...............................................................................

Ülke:  ...............................................................................

E-posta  ...............................................................................

Telefon:  ...............................................................................

Faks:  ........................................................................................................

 

Proje verileriniz:

Proje adı:  .......................................................................
Müşterinin adı:  .......................................................................
Cadde:  .......................................................................
Posta Kodu:  .......................................................................
Şehir:  .......................................................................
Ülke:  .......................................................................
Yapı türü:

Görüşler:  ................................................................................  
  ................................................................................

Lütfen aşağıdaki bilgileri (gg/aa/yy) tarihine dek tarafıma gönderin : ..................................................................................................................................................................................

l	 Teklif
 (malzeme listesi, proje listesi, 3B montaj planı dahil)

l	 Teknik Veri formu

l	 Yapı malzemeleri tavsiyesi

  tercih edilen markaların seramik ve doğal taş kurulumu için (tutkal, 
tesviye bileşeni, harç dolgusu vb.)

	 l	 Ardex l	 Casco l	 Deitermann 

	 l	 Mapei l	 PCI

Çizim/taslak ekleyin ya da aşağıya çizin:

Termostat:

l	NRG-Temp
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Yukarıda yer alan bilgilerin, şekiller dahil olmak üzere, güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanıcılar, her bir ürünün kendi uygulamalarına uygunluğunu bağımsız olarak 
değerlendirmelidirler. Tyco Thermal Controls, bilgilerin doğruluğu ya da tamlığı konusunda bir garanti vermez ve kullanımına ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tyco Thermal Controls'un 
yükümlülükleri yalnızca bu ürünün Standart Satış Şart ve Koşullarında yer alanlardır ve Tyco Thermal Controls, ürünün satışı, yeniden satışı, kullanımı ya da yanlış kullanımı sonucu meydana gelen 
herhangi bir ikinci derece, dolaylı ya da hasar sonucu oluşan zarardan sorumlu olmayacaktır. Tyco Thermal Controls Teknik Özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirebilir. Bunun yanı sıra, Tyco 
Thermal Controls, malzemelerde ve imalat sürecinde mevcut özelliklere uygunluğu olumsuz etkilemeyecek değişiklikleri Alıcıya bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.

Bu dokümanın size ulaşmasını sağlayan:
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Türkiye
P.K.: 4
34762-Umraniye
Istanbul/TURKEY
Tel: +90 530 977 64 67
Fax: +32 16 213604 
Email: salesTR@tycothermal.com

European  Headquarter
België / Belgique
Tyco Thermal Controls
Romeinse Straat 14
3001 Leuven
België / Belgique
Tel: 016 21 35 02
Fax: 016 21 36 04

Bizi www.tycothermal.tr adresinden ziyaret edebilir ve sistemlerimiz  
hakkinda daha detyli bilgi alabilirsiniz.

Ürünlerimiz ilgili Avrupa 
Direktiflerinin koşullarını 
karşılamaktadır

Mitglied in der European Radiant 
Floor Heating  Association e.V . 

European Radiant 
Floor Heating Associa-
tion e.v. üyesi
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