
 
  

CУЧАСНЕ    ЕКОНОМІЧНЕ   ОПАЛЕННЯ   

«TERMEX» 
 

Система ТЕРМЕХ - плоскі панельні електро 

нагрівачі потужністю 90 -180 Вт. Живляться 

від мережі 220 V. 
 

Окремі панелі кріпляться до стіни у приміщенні безпосередньо 

над підлогою і з'єднуються між собою, як конструктор LEGO, в 

такій кількості, щоб їхня потужність забезпечувала обігрівання 

Вашого приміщення. Довжина панелі становить 0,5 м (90 Вт) або 

1 м (180 Вт), висота 13 см, товщина -всього 1,5 см. Ніжки 

висотою 1,5 см дозволяють прикріпити панель до стінки так, що 

при цьому залишається вільний простір для руху повітря між 

панелями і стіною. Нагрівальним елементом панелі є дріт, аналогічний до того, що використовується при 

кабельному підігріві підлоги. Панелі служать не менше 20 років.Температура панелей ніколи не перевищує 

90°С. Що дозволяє монтувати панелі на будь-якій стіні, в тому числі і на дерев'яній. Стальний корпус панелі 

покритий порошковим лаком білого, чорного, коричневого - чи будь-якого кольору - згідно з Вашим 

замовленням.Температурою панелей керує терморегулятор, який утримує в приміщенні заздалегідь 

встановлену температуру повітря (напр., +20°С) з точністю до 1 °С. 

 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ТЕРМЕХ 

Основні елементи системи - ОБОГРІВАЛЬНІ ПАНЕЛІ 

потужністю 90 Вт -180 Вт, поєднані в наборі довільної 

потужності, необхідної для опалення або додаткового 

обогріву приміщення.Панелі живляться від мережі 220 V 

через ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. До нього додається електродріт 

зі штепселем і двожильний дріт довжиною 3 м. 

Терморегулятор, залежно від температури в приміщенні і 

назовні, вмикає та вимикає напругу в наборі панелей. Таким 

чином він є важливим компонентом теплового комфорту і 

значно зменшує використання електроенергії. Завдяки 

застосуванню терморегулятора, панелі працюють в 

середньому 12 годин на добу.У невеликих приміщеннях 

терморегулятор можна не застосовувати. Кількість енергії, 

потрібної для обігрівання невеликої ванної кімнати чи туалету, зовсім незначна. Однак, без терморегулятора 

неможливо встановити потрібну температуру. Якщо Ви не застосовуєте терморегулятор, необхідно придбати 

ЕЛЕКТРОДРІТ З ВИЛКОЮ, щоб під'єднати набір до мережі.Наступний елемент нагріваючої системи - 

З'ЄДНУВАЧІ, що дозволяють під'єднати панелі в наборі на сусідніх стінах, закріпити їх у кілька рядів, зокрема, 

розташувати їх між меблями. На стиках в розетках, панелях і терморегуляторі струм не повинен 

перевищувати 10 А. Тому до одного терморегулятора і розетки можна вмикати не більше 20 панелей 90 Вт 

або 10 шт. 180 Вт. Збільшення кількості панелей може призвести до надмірного нагрівання і підгорання 

дротів.Останнім елементом набору є ЗАГЛУШКА, якою завершується монтаж набору. 

 

 
 



 
  

МОНТАЖ СИСТЕМИ ТЕРМЕХ 

Немає нічого простішого. Монтаж можна виконати власноручно.Панелі кріпляться на дюбелях діаметром 7 мм 

і довжиною 45 мм.. Зразки монтажу подано нижче на малюнках.Панелі укладають якнайнижче, переважно на 

висоті 5 см над підлогою. Починати кріплення слід з правого краю стіни. 

 

 

 
 

Кількість панелей, необхідних для обігріву приміщення, залежить від його кубатури (в м3), теплової ізоляції 

будинку, кількості холодних стін, ущільнення вікон і дверей та ін. Подані нижче підрахунки виконуються для 

граничних умов, тобто -20°С зовні приміщення. Кількість теплоенергії, необхідної для огрівання 1 

м
3
приміщення, становить: будинки дерев'яні, теплоізольовані 20Вт/м

З
-   будинки муровані з теплоізоляцією 

25Вт/м
З
-   будинки цегляні, кам'яні без ізоляції (стара забудова) 30-35 Вт/м

З
. 

 

ЗРАЗОК ПІДРАХУНКА: Опалення 

кімнати 20 м2, висота 2,5 м, будинок 

утеплений Кубатура 20 м2х 2,5 м = 50 

м3х 25 Вт/м3= 1250Вт: 90 Вт (потужність 

панелі 0,5 м)= 

14панелей0,5м;або1250Вт: 180Вт 

(потужність панелі 1 м) = 7 шт. 1 м. 
 

 

 

 

УВАГА! Установка в будь-якому приміщенні або в 

квартире не більше 40 панелей 90 Вт або 20 шт. 180 Вт 

не вимагає змін в монтажі електропроводки. при 

збільшеннікількості необхідна подача 3-фазної 

напруги.  

 

 

Отримати більше інформації Ви можете на сайті: zlkmagazin.com.ua 

Або за телефонами: 032 294-94-88  

 032 294-94-89                                                                                      


