FICHA DE PRODUTO

Mantas adesivas com uma conexão
para aquecimento radiante elétrico
de locais secos e húmidos

APLICAÇÕES

Aquecimento de construções novas
Aquecimento de renovação
Aquecimento de infantários
Aquecimento direto
CARATERÍSTICAS DAS MANTAS

Anula todos os documentos anteriores. Reservamos o direito de proceder a revisões sem aviso prévio. Imagens meramente indicativas.

Potências de150 W a 900 W
Carga especíﬁca 150 W/m2

OPÇÕES

Aquecimento de locais secos
Aquecimento de locais húmidos

O conceito
As mantas HM...TS são mantas ﬁnas, auto-adesivas, para aquecimento dos
locais que não disponham de altura de argamassa. São indicadas para
aquecimento de edifícios em remodelação onde se dispõe de pequena altura
no chão ou, mesmo para aqueles onde se pretende colocar chão novo sem
retirar o existente,
A face inferior da esteira é adesiva para facilitar a sua montagem.
O condutor de fase, o neutro e a trança de protecção de terra da esteira ,
estão todos num cabo único, de 4 metros de comprimento, para simpliﬁcar a
ligação elétrica.
A esteira tem a potência especíﬁca de 150 W/m2, tem a largura de 50 cm e é
fabricada sob o rigor das normas DIN 17470 ou DIN 17471.O cabo é isolado
com teﬂon e tem 4 mm de diâmetro.
A tensão de alimentação é 230V - 50Hz.
A nossas esteiras estão certiﬁcadas de acordo com a norma EN 60335-2-96

Aquecimento direto sem argamassa

Vantagens
INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES

O piso radiante Gud/Dimplex pode ser utilizado
em todas as situações onde as exigências de
aquecimento sejam mais elevadas e onde não
existam espaços para colocação das unidades
terminais .

A distribuição da temperatura é uniforme em todo o pavimento
Com o piso radiante elétrico o conforto é atingido com temperatura
mais baixa
Poupança de cerca de 20% de energia
Máximo conforto e bem estar
Pés quentes, cabeça fria. Pés quentes corpo quente
Aquecimento invisível
Maior aproveitamento da superfície habitável
Liberdade de decoração
Inexistência de poeiras
Regulação individual da temperatura de cada divisão da moradia
Não necessita de manutenção

Piso radiante elétrico HM...TS

SÉRIE DE AQUECIMENTO DIRETO HM ...TS

Dados técnicos das mantas de piso radiante elétrico para aquecimento direto
para locais secos e húmidos, modelo HM... TS...

Referências

Potências
(W)

Carga especíﬁca
(W / m2)

Largura
(m)

Comprimento
(m)

Área
(m2)

HM 150 TS 150-5

150

2

1

HM 225 TS 150-5

225

3

1.5

HM 300 TS 150-5

300

4

2

HM 450 TS 150-5

450

6

3

HM 600 TS 150-5

600

8

4

HM 750 TS 150-5

750

10

5

HM 900 TS 150-5

900

12

6

150

Kit com manta e termostato digital
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Kit com manta e termostato analógico

