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THERM X2 - MODERNÍ DESKOVÁ TĚLESA = VYTÁPĚNÍ SOUČASNOSTI

Aneb jak
pohodlně ušetřit
až 11% nákladů
na vytápění

až o

kratší doba ohřevu

až o

vyšší tepelné záření

až o

vyšší úspora energie

Protože největší spotřeba energie v domácnostech připadá na vytápění, jsou v této oblasti také největší možnosti úspor.
Na druhé straně je pro nás ovšem důležité, aby všechny prostory našeho obydlí splňovaly individuální požadavky na
tepelnou pohodu. Maximální pocit pohodlí a současně minimalizovaná spotřeba energie – jak by to mohlo fungovat?
Zatímco u dosavadních deskových otopných těles se všechny desky zahřívají současně, protéká topné médium
u
nejprve čelní deskou. Za normálních podmínek plně postačí výkon přední desky a další se ohřívají jen
nepatrně. Teprve se stoupající potřebou výkonu přispějí i ostatní desky vysokým konvekčním výkonem k rychlému
ohřátí prostoru. Vše probíhá zcela automaticky, díky inteligentnímu přednastavení z výroby, tedy bez možnosti
chybného zásahu uživatelem.

ŘEŠENÍM JE INOVAČNÍ PATENTOVANÝ PRINCIP
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THERM X2 - MODERNÍ DESKOVÁ TĚLESA = VYTÁPĚNÍ SOUČASNOSTI
Fáze ohřevu přední desky tělesa

Investice, která se rychle vyplatí, jak ukazuje následující příklad

Ostatní desková tělesa jiných výrobců

10

minut

Příklad: porovnání starší budovy, novostavby
a nízkoenergetického domu vždy s vytápěnou
plochou 190 m2, zahrnující sklep, přízemí
a podkroví.

Roční spotřeba energie (Kwh/rok)

20

minut

Možnost úspory s THERM X2 (Kwh/rok)

Možnost úspory s THERM X2
- zemní plyn (m3/rok)

30

minut

Úspora nákladů na vytápění (Kč/rok)

Starší budova
(200 W/m2)

Novostavba
(100 W/m2)

Nízkoenergetický
dům (50W/m2)

38000

19000

9500

4180

2090

1045

396

198

99

6534

3267

1634

*) zemní plyn, ceny v m3 16,50 Kč

Příklad výpočtu dokazuje: Therm X2 sníží výrazně náklady na vytápění zejména u starších budov.
(rodinné domy, obytné domy, panelové domy) Technika X2 však je schopna přinést nemalou úsporu
i na moderních nízkoteplotních systémech např. u nízkoenergetckých domů. Volba deskového
otopného tělesa by tak měla být pro všechny jasná.

Jak to vlastně funguje?

Další výhody deskových těles Therm X2:

Jak je zřejmě na obrázku výše, již po 10 minutách provozu, deskové
těleso Therm X2 předává díky rychlému ohřevu přední desky
daleko více tepla do místnosti, nežli standardní otopné těleso.
Problém tímto řešíme již v samotném návrhu tělesa do místnosti
projektantem, který tak činí na základě tzv. maximální výpočtové
venkovní teploty pro danou oblast (např. -12 až -21 C) + 10 -15%
výkonnostní přirážka. Střední venkovní teplota za celou topnou
sezónu je však často výrazně v plusových hodnotách. Zadní deska
se automaticky přidává při větší potřebě tepla (hodnoty venkovní
teploty blížící se maximální výpočtové hodnotě). Jinak tedy na
předání tepla do prostoru většinou stačí pouze přední deska tělesa
Therm X2. Díky jejímu rychlému ohřátí a zmiňovanému rychlejšímu
předání tepla do prostoru, reaguje termostatická hlavice a dříve
reguluje ventil na tělese. Také je výhodou, že zadní deska v tomto
případě slouží jako izolant, tedy těleso má výrazně menší nežádoucí
úniky tepla přes stěnu či oknem. Všechny tyto aspekty vedou
k úsporám nákladů na vytápění a okamžité tepelné pohodě ve
vytápěné místnosti.

 vysoce kvalitní zpracování, německá výroba

Zastoupení KERMI Therm X2 ve vašem regionu:

Více o technologii Therm X2 naleznete na webu

 široká škála všech typů a rozměrů
 porovnatelná pořizovací cena
(podporuje okamžitý efekt úspory oproti jiným deskovým tělesům)
 tělesa Therm X2 jsou osazeny kvalitními
komponenty Oventrop
 snímatelná mřížka a boční plechy slouží
k lepší údržbě tělesa
 horní mřížka má ochranou pocínovanou vrstvu
pod barevným nástřikem

možnost pozinkované úpravy
či antibakteriální úprava povrchu

díky deklarované úspoře podporujeme bytová
družstva a SVJ v revitalizačním programu
 Designové otopné stěny Verteo také
s technologií Therm X2

w w w. k e r m i . c z
Tel.:
Web:
Vyžádejte si nabídku u svého prodejce a začněte šetřit co nejdříve, ceny energií na vytápění neustále stoupají!

