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Komunika#ní vzduchové kanály separa#ní roho$e pod dla$bou zaji%&ují rovnom'rné %í(ení tepla. 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM tak p(edstavuje rychle reagující keramickou klimapodlahu, kterou lze 
provozovat energeticky úsporn' p(i velmi nízk"ch teplotách p(ívodního potrubí. Na pot'r BEKOTEC 
lze samoz(ejm' pokládat i krytinu z jiného materiálu. Podlaha Schlüter®- BEKOTEC-THERM se v 
tuzemsku a v zahrani#í ji$ léta osv'd#uje v%ude tam, kde jsou kladeny po$adavky na rychl" postup 
stavby a na ekologické vytáp'ní. Certifikát LEED na%í nové administrativní budovy v Montrealu 
objektivn' potvrzuje trvalou udr$itelnost systému.
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Energeticky úsporná. Komfortní. Spolehlivá.

)í(ení tepla velkou plochou v celé místnosti #iní z podlahového vytáp'ní ideální médium pro 
ekologické a ekonomické vytáp'ní. Zku%enosti z minulosti v%ak ukázaly, jak je t'$ké uspokojiv' 
sladit stavebn' konstruk#ní, fyzikální a topená(ské po$adavky na takovou celkovou konstrukci. U 
tradi#ních topn"ch pot'r* s keramikou krytinou dochází #asto k vyboulení a tvorb' trhlin. Mimo jiné 
je to zp*sobeno s tím, $e jsou délkové zm'ny pot'ru a keramiky p(i zm'nách teploty r*zné kv*li 
odli%n"m sou#initel*m tepelné rozta$nosti.

Údaje nap(. o tlou%&ce pot'ru, dilata#ních spárách, armování nebo zbytkové vlhkosti pro pokládku 
podlahové krytiny uvád'né v p(íslu%n"ch pravidlech se v praxi #asto ukázaly jako nedostate#né. 
Z topená(ského hlediska má relativn' velk" objem pot'ru tu nev"hodu, $e se nejd(íve p(ivádí a 
akumuluje velké mno$ství tepelné energie. Stejn' tak pomalu m*$e konven#ní podlahové topení 
reagovat na teplotní zm'ny. Kompletní systém Schlüter®- BEKOTEC-THERM v"%e uvedené problé-
my zcela (e%í a je chrán'n" mezinárodním patentem.
„BEKOTEC“ p(itom vyjad(uje techniku obkladové konstrukce a „THERM“ topená(ské komponenty. 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM vychází z tenké podlahové vrstvy z konven#ního cementového nebo 
anhydritového pot'ru pokládaného na desku s nopkovou strukturou BEKOTEC. Vlastní pnutí 
plochy pot'ru se odbourává v nopkovém rastru. P(i pou$ití Schlüter®- DITRA 25 nebo Schlüter®- 
DITRA-DRAIN 4 lze okam$it' po dosa$ení pochozí tvrdosti betonu pokládat keramickou dla$bu 
nebo desky z p(írodního kamene. Díky komponent' „THERM“ nabízíme vytáp'cí techniku, která je 
p(esn' slad'ná s „BEKOTEC“, a to od topné trubky a$ po elektronickou regulaci. Relativn' mal" 
objem pot'ru a umíst'ní topn"ch trubek v blízkosti povrchu vedou k rychlé reakci na teplotní zm'ny. 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM
Keramická kl ima podlaha

Vyznamenání zlatou medailí programu LEED („Lea-
dership in Energy and Environmental Design“): Admi-
nistrativní budova v Montrealu vybavená keramickou 
klimapodlahou Schlüter®- BEKOTEC-THERM.
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Schlüter®- BEKOTEC-THERM
Ná"  servis

• technické poradenství
• zji"t#ní pot$eby materiálu
• propo%ty
• podklady pro v!b#rové $ízení

Technické poradenství
Otázky t"kající se konstruk#ní skladby, topné a regula#ní techniky Vám rádi odborn' zodpo-
v'dí kvalifikovaní spolupracovníci na%eho+technického odd'lení. Pro stavební zám'ry vypra-
cují koncepce a návrhy (e%ení p(esahující jednotlivé (emeslné profese. 

V!po%et tepelné pot$eby
Pro zji%t'ní v"konu p(izp*sobeného p(edávání tepla keramické klima podlahy BEKOTEC- 
THERM Vám po p(edlo$ení p(íslu%n"ch v"kres* a údaj* m*$eme vyu$itím na%eho softwaru 
stanovit tepelnou pot(ebu budovy a jednotliv"ch místností.

Návrh topného systému
Podle p(edlo$en"ch v"kres*, údaj* k po#tu a velikosti místností i k p(íslu%né pot(eb' tepla 
Vám m*$eme zajistit návrh topného systému. To zahrnuje stanovení pot(ebn"ch topn"ch 
okruh* a rozestupy potrubí odpovídající v"konu. Vypracovan" seznam materiálu krom' toho 
obsahuje v%echny d*le$ité #ásti systému. Tyto podklady lze obdr$et formou tabulky nebo 
také jako CAD-v"kresy se zakreslen"mi topn"mi okruhy.

Podklady pro v!b#rové $ízení
Podle technického návrhu Schlüter®- BEKOTEC-THERM jako plo%ného vytáp'ní Vám m*$e-
me vypracovat podklady pro v"b'rové (ízení.

Poradenství na míst#
Pro p(ípad individuálního poradenství pro konkrétní stavbu jsou Vám k dispozici na%i odborní 
pracovníci po dohod' p(ímo na míst'.

Upozorn'ní: Náklady na v"po#et topné zát'$e a dimenzování topné soustavy jsou v p(ípad' ud'lení zakázky neutrální.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM  keramická kl ima podlaha
Systémová skladba

Obrázek ukazuje skladbu keramické klima podlahy Schlüter®- BEKOTEC-THERM s p(íslu%-
n"mi #ástmi systému. Podle o#íslování na obrázku lze p(i(adit odpovídající systémové v"rob-
ky. Krom' toho jsou k dispozici pot(ebné technické podklady s podrobn"mi  informacemi.
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Konstruk%ní skladba Schlüter®- BEKOTEC-
EN 23F s&topnou trubkou 14&x&2&mm

Konstruk%ní skladba Schlüter®- BEKOTEC-
EN 12 FK s topn!m potrubím 10&x&1,3&mm

Konstruk%ní skladba Schlüter®- BEKOTEC-
EN/P p$íp. -EN/PF s&topnou trubkou 
16&x&2&mm

Konstruk%ní skladba Schlüter®- BEKOTEC-
EN 18 FTS s topn!m potrubím 12&x&1,5&mm

Schlüter®- BEKOTEC-THERM

'ásti systému 
podlahy z keramické nebo kamenné dla$by  
(Viz zvlá%tní ceník)

'ásti systému,  
které nepat(í do dodávky Schlüter-Systems

Systémy pro rekonstrukce a renovace

Schlüter®- BEKOTEC-BRS
obvodová páska
Pro pot'rové desky s v"lisky EN 23 F a 
EN 18 FTS je nutno pou$ít obvodovou  
pásku BRS 808 KSF.
Pro EN 12 FK se pou$ívá obvodová  
páska BRS 505 KSF.
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Schlüter®- BEKOTEC-EN
Pot'rová deska s v"lisky pro ulo$ení topn"ch 
trubek Schlüter®

Poznámka: P(ídavnou tepelnou, zvukovou 
a vodot'snou izolaci je nutno provést podle 
platn"ch+pravidel.

1

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR
Topné trubky

3

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV
Rozd'lova# topného okruhu z u%lechtilé oceli  
s p(íslu%enstvím pro p(ipojení
a p(ívodního potrubí
b vratného potrubí

4

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VS
Sk(í, rozd'lova#e

5

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-E
Elektronická pokojová regulace
a Pokojov" termostat
b Ovlada# pohonu
c -ídící modul

6

a Schlüter®- DITRA 25
Kontaktní separace a izolace, vyrovnání tlaku 
vodní páry, rozvod tepla
b Schlüter®- DITRA-DRAIN 4
Kontaktní separace, rozvod tepla, vyrovnání tlaku 
vodní páry

7

Schlüter®- DILEX-EK nebo -RF
Bezúdr$bové dilata#ní profily koutové a v plo%e

8

Schlüter®- RONDEC, Schlüter®- JOLLY  
nebo Schlüter®- QUADEC
Dekorativní ukon#ení st'n, sokl* a dla$eb

9

Pot#r
Cementov" nebo síranovápenat"  
(anhydritov") pot'r

10

Schlüter®- BEKOTEC-EN 18 FTS
s integrovanou kro#ejovou izolací se pokládá 
plovoucím zp*sobem, av%ak p(ímo na nosné 
podklady rozná%ející zát'$.

Schlüter®- BEKOTEC-EN 12 FK
se lepí p(ímo na nosn" podklad rozná%ející zát'$.

Tenká vrstva lepidla11

Keramická dla(ba, p$írodní kámen
Jiné podlahové krytiny, nap(. koberce, laminát, 
parkety, atd. jsou mo$né v souladu s p(íslu%n"mi 
p(edpisy pro jejich pokládku.

12

Systémové #ásti plo%ného vytáp'ní

a

a

a

b

b

b
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Schlüter®- BEKOTEC-THERM
Univerzální  systémy

Schlüter®- BEKOTEC-THERM je spolehlivá technika pro podlahové konstrukce s nízkou 
v"%kou skladby. Ve spojení s p(íslu%nou topnou a regula#ní technikou vznikne energeticky 
úsporn" a rychle reagující systém podlahového vytáp'ní s velmi nízkou teplotou na p(ívodním 
potrubí. Systém je zalo$en na pot'rové desce s v"lisky Schlüter®- BEKOTEC-EN, která se 
pokládá p(ímo na nosn" podklad nebo na b'$nou tepelnou a/nebo zvukovou izolaci.

Vzdálenost mezi v"lisky je taková, aby se do rastru 75+ mm dalo upevnit topné potrubí 
 Schlüter. Pot'r CT-C25-F4 (ZE 20) nebo CA-C25-F4 (AE 20) (pevnost v tahu p(i ohybu max. 
F5) p(ekr"vá v"lisky a topné potrubí jen 8–25+mm. Mezi v"lisky tak vznikne tlou%&ka pot'ru 
min. 32+mm.

Smr%&ování, ke kterému dochází b'hem tuhnutí pot'ru, je neutralizováno v síti v"lisk*, tak$e 
p(i deformaci smr%&ováním nedochází k p(í#nému pnutí. D'lení ploch dilata#ními spárami v 
pot'ru není proto nutné. P(iléhající #ásti stavby se musí odd'lit obvodovou páskou. Objekto-
vé dilata#ní spáry je nutno p(evzít.

Jakmile je pot'r pochozí, p(ilepí se separa#ní roho$ Schlüter®- DITRA 25 nebo Schlüter®- 
DITRA-DRAIN 4. P(ímo na ni je mo$no pokládat keramickou dla$bu nebo desky z p(írod-
ního kamene do tenké vrstvy lepidla. V dla$b' nad separa#ní roho$í je nutno v pot(ebn"ch 
rozestupech vytvo(it dilata#ní spáry pou$itím Schlüter®- DILEX. Proto$e se zah(ívá p(íp. 
ochlazuje pom'rn' malé mno$ství pot'ru, je toto podlahové topení dob(e regulovatelné a dá 
se provozovat s nízk"mi teplotami na p(ívodním potrubí.

Rychlou a p(esnou regulaci klima podlahy Schlüter®- BEKOTEC-THERM zaji%tují elektronické 
regula#ní díly, které se dodávají i s dálkov"m ovládáním. Modulové slo$ení celé Schlüter regu-
la#ní techniky umo$,uje jednoduchou instalaci a obsluhu.

Krom' keramiky a p(írodního kamene je mo$no pou$ít i jiné materiály, nap(. parkety, laminát 
a koberec. P(itom je nutno dodr$ovat p(íslu%né pokyny pro jejich pokládku.

Ve Schlüter®- BEKOTEC-THERM se poda(ilo sladit r*zné po$adavky na “podlahové 
 topení”. Systém umo$,uje jednoduchou a efektivní koordinaci (emeslného provedení.

Snadno. Spolehliv'. Rychle.

Po(adavky na vytáp#nou podlahovou  
konstrukci jsou r)zné

• tepelná a zvuková izolace
• p$evzetí a roznesení provozního zatí(ení, 

podmín#né u(íváním
• vodot#sná izolace v mokr!ch provozech
• u(itná hodnota vzhled plochy
• funkce “velkoplo"ného topného t#lesa”

Schlüter®-BEKOTEC-THERM keramická klima podlaha

Schlüter®- BEKOTEC-EN

Schlüter®- BEKOTEC-EN F
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V!hody pro 
projektování
• Schlüter®- BEKOTEC-THERM Keramická 

klima podlaha je snadno koordinovateln" 
ucelen" systém, racionální a efektivní, s níz-
kou konstruk#ní v"%kou a krátkou dobou zho-
tovení, jak pro novostavby tak i rekonstrukce. 
Je vhodn" pro bytové i pro obchodní prostory 
jako nap(. kancelá(e, prodejní a v"stavní plo-
chy  nap(. autosalony.

• P(i pou$ití Schlüter®- BEKOTEC-THERM 
pro podlahové vytáp'ní zpravidla nejsou 
zapot(ebí $ádná dal%í ru%ivá topná t'lesa. To 
umo$ní odpovídající svobodu projektování.

• Krom' keramiky a p(írodního kamene je 
mo$no pou$ít i jiné materiály, nap(. parkety, 
laminát a koberec, co$ poskytuje r*zné mo$-
nosti p(i utvá(ení interiéru.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM: Konstruk!ní v"hody
V!hody Vysv#tlení

Nízká konstruk%ní v!"ka • Konstrukci Schlüter®- BEKOTEC-THERM je mo$no zhotovit od v"%ky 31+mm.
• Tím vzniká celá (ada mo$ností pou$ití v novostavbách i p(i rekonstrukcích.

Úspora materiálu a hmotnosti • Díky malému mno$ství pot'ru na 1+m2 je hmotnost pot'ru jen cca 57+kg.
• O 37+mm ten#í tlou%&ka pot'ru v porovnání s b'$n"mi vytáp'n"mi pot'ry u%et(í 

na plo%e 100+m2 a$ 3,7+m3 pot'ru o hmotnosti ca.+7,4 t.
• To je v"hodou p(i statickém propo#tu novostaveb i rekonstrukcí.
• Do budovy je tak vná%eno p(im'(en' mén' vlhkosti.

Konstrukce pot#ru s 
minimálním náp#tím

• Nap'tí p(i smr%&ování je v pot'ru modulárn' neutralizováno v síti v"lisk* pot'rové 
desky BEKOTEC.

• Nedochází tak k $ádnému vyboulení pot'ru zp*soben"m jeho vlastním pnutím.
• Není nutná $ádná konstruk#ní v"ztu$.

Bezespár! pot#r • P(í#ná pnutí se vyrovnávají v celé plo%e. Není proto nutné d'lení dilata#ními 
spárami v pot'ru.

V#t"í volnost p$i utvá$ení 
interiéru

• Volná volba rozmíst'ní dilata#ních spár v rastru spár keramické dla$by nad 
Schlüter®- DITRA 25 nebo Schlüter®- DITRA-DRAIN 4, proto$e není nutno p(evzít 
$ádné dilata#ní spáry z pot'ru.

Krátká doba provád#ní • Ihned jak je cementov" pot'r pochozí, lze p(ilepit Schlüter®- DITRA 25 
nebo Schlüter®- DITRA-DRAIN 4 a na ni p(ímo dla$bu. U síranovápenatého 
(anhydritového) pot'ru by m'lo b"t dosa$eno zbytkové vlhkosti ca.+2+%.

• Vytáp'ní pro dobrou funkci nebo zralost podkladu není nutná.
• CM-m'(ení pro stanovení vlhkosti není pot(ebné.
• Mén' materiálu, tudí$ rychlej%í zhotovení.

Keramická nebo kamenná 
dla(ba bez trhlin

• Díky konstrukci pot'ru s nízk"m pnutím a separa#ní vlastnosti 
Schlüter®- DITRA 25 nebo Schlüter®- DITRA-DRAIN 4 nedochází  
k p(ená%ení pnutí z podkladu do dla$by.

Vysoká zatí(itelnost • Zatí$ení pro bytové a obchodní plochy do 5 kN/m2 nejsou problém (p(ídavná 
tepelná a zvuková izolace musí b"t dostate#n' tlakov' stálá).

Prokázaná pou(itelnost • Víceleté pou$ívání v praxi bez reklamací.
• !etné referen#ní objekty.
• Certifikáty od nezávisl"ch institut*.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM: Tepeln# technické v"hody
V!hody Vysv#tlení

Rychle reagující podlahové 
topení

• Malé mno$ství pot'ru umo$,uje rychlé p(izp*sobení teploty, nap(. p(i no#ním 
poklesu teplot.

Rovnom#rné rozd#lení tepla • Propojené vzduchové kanálky Schlüter®- DITRA 25 nebo Schlüter®- DITRA-
DRAIN+4 umo$,ují rovnom'rné rozd'lení tepla pod keramickou dla$bou.

Nízká teplota na p$ívodu, 
nízké náklady na vytáp#ní

• Díky rovnom'rnému, rychlému a celoplo%nému p(ívodu tepla dochází k vyso-
kému a efektivnímu topnému v"konu.

Efektivní pro vyu(ití 
regenera%ních zdroj) energie

• Díky efektivnímu topnému v"konu p(i nízké teplot' na p(ívodním potrubí je 
dosa$eno vysokého stupn' ú#innosti nap(. i s tepeln"mi #erpadly nebo solárními 
za(ízeními.

Komfortní regulace • Funk#n' optimalizovaná regula#ní technika umo$,uje p(esné nastavení teploty.
• Elektronikou (230+V, 24+V) nebo dálkovou regulací rádiem jsou pokryty v%echny 

pot(eby stavby.

Pohoda • Mírn' vyza(ované teplo z “velkoplo%ného radiátoru”- podlahy se postará o p(í-
jemné klima v místnosti.

Hygienické a zdravé • Na vytáp'né a suché podlaze nemají nap(. rozto#i $ádnou %anci.
• Rovnom'rn' vyza(ované teplo omezuje tvorbu plísní a %í(ení spor.
• Keramické a kamenné krytiny se velmi dob(e udr$ují a jsou hygienické.

Chlazení • Pomocí p(íslu%ného technického za(ízení je mo$né i základní chlazení místností.

Poznámka:
P(i pou$ití jin"ch materiál* podlahové krytiny 
ne$ je keramika nebo kámen je nutno dodr$o-
vat p(íslu%né pokyny pro jejich pokládku jako 
nap(. zralost podkladu a zbytkovou vlhkost.
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Schlüter®- BEKOTEC-THERM
Systémy pro rekonstrukce

Schlüter®-BEKOTEC-THERM je díky své tenkovrstvé konstrukci zvlá%t' vhodn" pro 
zhotovení vytáp'n"ch a nevytáp'n"ch pot'r* v rekonstruovan"ch objektech. Pro tato 
pou$ití byly specáln' vyvinuty varianty Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS a Schlüter®- 
BEKOTEC-EN 12 FK. Díky mimo(ádn' nízké konstruk#ní v"%ce a minimální hmot' pot'ru 
dochází k nízkému statickému zatí$ení.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS se pokládá plovoucím zp*sobem na stávající nosné 
podklady, ev. i na starou krytinu. Kro#ejová izolace o tlou%&ce 5+mm, která je p(ipevn'ná pod 
deskou s v"lisky, je schopna dosáhnout tlumení kro#ejového hluku a$ 25 dB. P(i krytíí v"lisk* 
min. 8+mm+/ maximáln' 20+mm #iní konstruk#ní v"%ka od 31 do 43+mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK se lepí jako kontaktní systém na stávající nosn" podklad, 
ev. i na starou krytinu. Krytí 12+mm v"lisk* se provádí minimáln' 8+mm+/ maximáln' 15+mm, 
tak$e jsou mo$né konstruk#ní v"%ky 20 a$ 27+mm. 

Se Schlüter®-BEKOTEC-THERM lze ve spojení s keramickou dla$bou nebo p(írodním 
kamenem p(i pou$ití separa#ních roho$í Schlüter®-DITRA 25 nebo Schlüter®- DITRA-
DRAIN 4 zhotovit energeticky úspornou keramickou klima podlahu. Lze v%ak pou$ít i jiné 
podlahové krytiny vhodné pro podlahové topení.

Snadno. Spolehliv'. Rychle.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM keramická klima podlaha

Schlüter®- BEKOTEC-EN FTS

Schlüter®- BEKOTEC-EN FK
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Schlüter®- BEKOTEC-EN 18 FTS

V!hody

• Jednoduchá plovoucí pokládka

• Integrovaná kro#ejová izolace do 25 dB

• Pokládku lze provád't na d(ev'n"ch stropech

• Lze docílit tlou%&ku pot'ru od 26+mm (31+mm v#etn' 5+mm zvukové izolace)

• Realizovat lze vytáp'nou i nevytáp'nou verzi

• Desky v praktickém formátu

• Tlakov' stabilní deska s v"lisky

• Rozte# topn"ch trubek 50+mm

• Pln' funk#ní keramická klima podlaha

• Ve%keré v"hody keramické klima podlahy

• Lze pou$ít ve%keré podlahové krytiny vhodné pro podlahové topení

• Nízké statické zatí$ení díky nízké vlastní hmotnosti od 52+kg/m. nebo 26 l/m.

• Vhodné pro cementové a síranovápenaté pot'ry

• Kompletní program p(íslu%enství

Schlüter®- BEKOTEC-EN 12 FK 

V!hody

• Rekonstrukce je mo$ná na stávajícím pot'ru/dla$b'

• Lze lepit na d(ev'né stropy

• Systémov" kontaktní pot'r

• Lze realizovat tlou%&ky pot'ru od 20+mm

• Realizovat lze vytáp'nou i nevytáp'nou verzi

• Desky v praktickém formátu

• Tlakov' stabilní deska s v"lisky

• Rozte# topn"ch trubek 50+mm

• Pln' funk#ní keramická klima podlaha

• Ve%keré v"hody keramické klima podlahy

• Lze pou$ít ve%keré podlahové krytiny vhodné pro podlahové topení

• Lze p(ipojit na stávající topné systémy

• Nízké statické zatí$ení díky nízké vlastní hmotnosti od 40+kg/m. nebo 20 l/m.

• Vhodné pro cementové a síranovápenaté pot'ry

• Kompletní program p(íslu%enství

12 20

5

18

Konstruk%ní skladba se Schlüter®- BEKOTEC- 
EN 12 FK s topn!m potrubím 10&x&1,3&mm
Tenkovrstvá keramická klima podlaha na 
stávajícím pot#ru

Konstruk%ní skladba se Schlüter®- BEKOTEC- 
EN 18 FTS s topn!m potrubím 12&x&1,5&mm
Tenkovrstvá keramická klima podlaha s 
kro%ejovou izolací na stávajícím pot#ru
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Schlüter®- BEKOTEC-THERM

Regula#ní technika Schlüter umo$,uje individuální regulaci teploty v místnosti. Pomocí flexibil-
ního modulového systému m*$e b"t p(izp*sobena r*zn"m pot(ebám objektu a individuálním 
po$adavk*m u$ivatele. Ve spojení s dobrou regula#ní schopností Schlüter®- BEKOTEC- 
THERM keramické klima podlahy se nezvy%uje pouze komfort, n"br$ jsou krom' toho 
spln'ny p(edepsané po$adavky na(ízení na úsporu energie (EnEV). Dodává se ve variantách 
24+Volt* s integrovan"m trafem, 230+Volt* nebo dálkov' ovládáné rádiem. Snadná montá$ a 
propojení modul* p(es jednozna#n', barevn"mi symboly ozna#ené zástr#ky a svorky.

Regula%ní technika

Mo(nosti roz"í$ení
Schlüter-Systems nabízí dodate#ná roz%í(ení (ídícího 
modulu. Mo$nosti kombinací p(íp. roz%í(ení jsou p(i-
tom velmi r*zné a lze je získat z p(íslu%n"ch popis* 
jednotliv"ch v"robk*.

Základní instalace
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM jako (ídící modul je pro-
pojením mezi pokojov"m termostatem a servopohonem. M*$e 
ovládat maximáln' 6 pokojov"ch termostat* (= 6+ místností) 
po 1–4 servopohonech. Celkov" po#et servopohon*, které 
je mo$no napojit+– i s roz%í(ením (ídícího modulu+– je omezen 
maximálním po#tem 14 (= 14 topn"ch okruh*; u dálkového/
rádiového ovládání max. 13).

1
ER
Pokojové termostaty

Control, Komfort, Standard a 
Komfort chlazení/topení

ESM
!ídící modul

SA
Servopohony

ESME/SA
Roz"í#ení pro 
servopohony

ESME/R
Roz"í#ení pro 
pokojové termostaty

ESME/KH
Roz"í#ení k 
chlazení$/ topení

Poznámka
P#ipojovací kabel 
pokojového termostatu 
k #ídícímu modulu NYM 
5$x$1,5$mm

4.2

4.3

4.1

3

2
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ER/C-pokojov! termostat&– “Control”
Pokojov" termostat “Control” je vybaven digitálními 
hodinami a je pou$iteln" pro programování #asov' 
(ízené regulace teploty jedné místnosti nebo také 
jako pilotní hodiny pro více místností (regulace 
skupiny místností). Je integrováno variabilní sní$ení 
teploty o 2°a$ 6°C.

ER/K-Pokojov! termostat&– “Komfort”
Pokojov" termostat “Komfort” je vybaven variabil-
ním sní$ením teploty o 2°a$ 6°C. Stavy ZAPNUTO/ 
VYPNUTO nebo AUTOMATIK lze nastavit na voli#i 
a jsou ozna#eny svítícím symbolem. Automatické 
#asové ovládání m*$e b"t pokojov"m termostatem 
“Control” jako pilotními hodinami nebo digitálními 
hodinami na (ídícím modulu.

ER/S-Pokojov! termostat&– “Standard”
U pokojového termostatu “Standard” je pevn' 
nastaven pokles teploty o 2°C. !asové ovládání 
m*$e b"t pokojov"m termostatem “Control” jako 
pilotními hodinami nebo digitálními hodinami na 
(ídícím modulu.

ER/KKH&– Pokojov! termostat „Komfort 
chlazení/topení“
Pokojov" termostat "Komfort chlazení/topení“ lze 
díky roz%í(ení (ídícího modulu ESME/KH p(epínat a 
regulovat tak teplotu v místnosti v p(ípad' chlazení 
nebo topení.
Provoz chlazení+– symbol "ledov" krystal“ a sní$ení 
teploty+– symbol "m'síc“ jsou ozna#eny odd'len"-
mi sv'teln"mi symboly.
Variabiln' sni$uje teploty o 2° a$ 6 °C. Automa-
tické (ízení #asu zaji%&ují digitální hodiny na (ídícím 
modulu.

2
ESM-R6-*ídící modul
-ídící Schlüter-modul je spínací propojení mezi 
pokojov"m termostatem a servopohony. Zde je 
mo$no propojit a$ 6 pokojov"ch termostat* v$dy 
s 1–4 servopohony. Celkov" po#et servopohon*, 
které je mo$no p(ipojit, je omezen na max.14 (u 
dálkového ovládání 13). -ídící moduly lze roz%i(ovat 
zástr#kov"m spojením.
-ídicí modul lze rovn'$ dodat jako ESM-R1 pro 
pokojov" termostat.

3
ESA-Servopohony
Schlüter-servopohony regulují pr*tok na jednot-
liv"ch zp'tn"ch ventilech rozd'lova#e topného 
okruhu (jeden servopohon (ídí v$dy jeden topn" 
okruh). Jsou vybaveny optickou signalizací funkce a 
kontrolou p(izp*sobení ventilu. Osazují se prost"m 
nasazením.

4.1

ESME/SA-Roz"í$ení servopohon)
Roz%í(ením servopohon* ESME/SA lze (ídit jednu 
nebo dv' velké místnosti s topn"mi okruhy (ízen"mi 
více ne$ 4 servopohony. Jejich vyu$itím je mo$no 
ovládat 1 a$ 8 dodate#n"ch servopohon* na jednu 
místnost nebo 1 a$ 4 dodate#né servopohony na 
dv' místnosti. Celkov" po#et servopohon*, které je 
mo$no p(ipojit, je omezen na max.14 (u dálkového 
ovládáním 13).

4.2

ESME/R-Roz"í$ení pokojov!ch 
termostat)
Roz%í(ením ESME/R lze napojit dva dal%í pokojové 
termostaty v$dy s 1 a$ 4 servopohony, tak se dá 
ovládat více ne$ 6+ místností. Celkov" po#et ser-
vopohon*, které je mo$no p(ipojit je omezen na 
max.14.

4.3

ESME/KH chlazení/topení 
Pomocí roz%í(ení ESME/KH lze p(epínat provoz 
chlazení/topení ve%ker"ch pokojov"ch termostat* 
ER/KKH p(ipojen"ch na (ídící modul 24+Volt. P(e-
píná se bezpotenciálov"m kontaktem od zdroje 
tepla/chladu nebo ru#n' tla#ítkem souprava na 
roz%í(ení (ídícího modulu. 
Chlazení, topení nebo automatick" provoz jsou 
indikovány sv'teln"mi diodami.

4.4

ESME/P-Roz"í$ení ovládání %erpadla
Roz%í(ením ESME/P m*$e b"t podle pot(eby ener-
geticky úsporn' ovládáno #erpadlo topného za(íze-
ní. Mo$nost nastavení zpo$d'ní dob'hu. Roz%í(ení 
(ídicího modulu lze rovn'$ dodat jako dvojit" #erpa-
dlov" modul ESME/PD.

4.5

ESME/T-Roz"í$ení Timer/digitální hodiny
Roz%í(ení ESME/T jsou digitální hodiny pro #asov' 
(ízenou regulaci dvou r*zn"ch topn"ch oblastí se 
dv'ma odd'len"mi fázemi poklesu, vhodné pro 
denní a t"denní naprogramování.

Sou%ásti  regula%ní techniky:

4.5

4.4

ESME/P
Roz"í#ení pro #ízení 
%erpadla

ESME/T
Roz"í#ení timerem/
digitálními hodinami

1
ER-Pokojové termostaty
Na v"b'r jsou #ty(i varianty provedení:
"Control“, "Komfort“, "Standard“ nebo "Kom-
fort chlazení/topení“.
Tvarov' dokonalé pokojové termostaty umo$,ují 
zvolit individuální nastavení teploty v místnosti mezi 
10° a$ 28°C. Termostaty vy%%í kvality obsahují inte-
grovanou pulsní dálkovou modulaci, vyrovnávající 
v"kyvy teplot v místnosti.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-EN je pot'rová deska s v"lisky z 
polystyrénu, uzp*sobená pro polo$ení topného potrubí 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR Ø& 16& mm. Mezi 
sebou se spojují na pero a drá$ku. P(esné upevn'ní top-
ného potrubí mezi se(íznut"mi v"lisky se (ídí pot(ebn"m 
rozestupem pro pokládání do 75+ mm rastru. Pot'r se 
odborn' zhotoví z b'$ného pot'ru+– kvalitativní zna#ení 
CT-C25-F4 (ZE 20) nebo CA-C25-F4 (AE 20) (pevnost v 
tahu p(i ohybu max. F5)+– s nav"%ením min. 8+mm a max. 
25+mm nad v"lisky.
Typ Schlüter®- BEKOTEC-EN/P je vyroben z polysty-
rénu (EPS 033 DEO) bez fólie a je vhodn" nap(. pro b'$n" 
cementov" pot'r.
Typ Schlüter®- BEKOTEC-EN/PF je vyroben z+polysty-
rénu (EPS 033 DEO) s oran$ovou fólií a je proto vhodn" 
zejména pro lité pot'ry (nap(. síranovápenat" pot'r).

Technické údaje:
Rozestupy potrubí: 75+– 150+– 225+– 300+mm
Schválené topné potrubí: BT HR 16 RT
T(. stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102
Skupina podle tep.vodivosti: 033 (0,033 W/mK)
U-hodnota: 1,650 W/m2K
Odpor proti vedení tepla: 0,606+m2K/W

Poznámka:
Pro pokládku keramiky nebo p(írodního kamene je nej-
prve nutno na pot'r p(ilepit separa#ní roho$. Pokládka 
m*$e prob'hnout po dosa$ení dostate#né únosnosti 
pot'ru (síranovápenat" pot'r < 2+% zbytkové vlhkosti).
Je nutno dodr$et pokyny uvedené v na%ich technick"ch 
listech v"robk* 6.1 a 9.1.

51
 m

m
8

5

Schlüter®- BEKOTEC-EN Schlüter®- BEKOTEC-EN/P

pot!rová deska bez fólie

75,5"x"106"cm = 0,8"m# 
$.v%r. &"/ m2 P = ks

EN 2520 P 13,89 20

Poznámka:
EN/P = pot'rová deska bez fólie, vhodná nap(. 
pro b'$né cementové pot'ry.
1 deska (0,8+m2) = nejmen%í dodací jednotka 
 

Schlüter®- BEKOTEC-EN/PF

pot!rová deska pota'ená fólií

75,5"x"106"cm = 0,8"m# 
$.v%r. &"/ m2 P = ks

EN 1520 PF 16,69 20

Poznámka:
EN/PF = pot'rová deska pota$ená fólií, vhodná 
pro lité pot'ry, nap(. síranovápenaté pot'ry.
1 deska (0,8+m2) = nejmen%í dodací jednotka 
 

Schlüter®- BEKOTEC-ENR je obvodová deska z poly-
styrénu PS 20 (EPS 040 DEO), slou$ící pro optimalizaci 
pro(ezu systémové desky s v"lisky Schlüter®- BEKOTEC-
EN/P a -EN/PF, pro ulo$ení do zbytkov"ch ploch nebo 
mal"ch meziprostor* u st'n a p(ilehajících stavebních 
#ástí.

Schlüter®- BEKOTEC-ENR Schlüter®- BEKOTEC-ENR

obvodová deska

30,5"x"45,5"cm = 0,14"m# 
$.v%r. &"/ ks P = ks

ENR 1520 P 1,63 20
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®-BEKOTEC-EN F je pot'rová deska s 
v"lisky z tlakov' stabilní hlubokota$né polystyrénové 
fólie, upravená pro uchycení topného potrubí Schlüter®- 
BEKOTEC-THERM-HR Ø&14&mm. Desky BEKOTEC se 
spojují p(eplátováním p(es jednu (adu v"lisk*, zaklapnu-
tím jedné desky do druhé. P(esné uchycení topného 
potrubí je mezi zkosen"mi v"lisky  podle po$adovaného 
rozestupu potrubí v síti od 75+mm. Pot'r se odborn' pro-
vádí standardním zp*sobem+– kvalita CT-C25-F4 (ZE20) 
nebo CA-C25-F4 (AE 20) (pevnost v tahu p(i ohybu max. 
F5)+– s krytím minimáln' 8+mm a maximáln' 25+mm nad 
v"lisky. 

Technické údaje:
Rozestupy potrubí: 75+– 150+– 225+– 300+mm
Schválené topné potrubí: BT HR 14 RT
T(. stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102
U$itná plocha: 120+x+90+cm = 1,08+m.

Schlüter®- BEKOTEC-EN F Schlüter®- BEKOTEC-EN 23 F

pot!rová deska s v%lisky

120"x"90"cm = 1,08"m# 
$.v%r. &"/ m2 P = ks

EN 23 F 13,08 20

Poznámka:
Pro pokládku keramiky nebo p(írodního kamene 
je nejprve nutno na pot'r p(ilepit separa#ní 
roho$. Pokládka m*$e prob'hnout po dosa$ení 
dostate#né únosnosti pot'ru (síranovápenat" 
pot'r < 2+% zbytkové vlhkosti).
Pro pot'rové desky s+v"lisky EN 23F a EN 18 
FTS se pou$ívá obvodová páska BRS 808 KSF.
Je nutno dodr$et pokyny uvedené v na%ich 
technick"ch listech v"robk* 6.1 a 9.2.

Vyrovnávací deska Schlüter®- BEKOTEC-ENFG se 
pou$ívá ve dve(ích a u rozd'lova#e topn"ch okruh* pro 
zjednodu%ení napojení a minimalizaci pro(ezu pot'rové 
desky. Je z+polystyrénové fólie a upev,uje se pod desky 
s v"lisky EN+23+F pomocí p(ilo$ené oboustrann' lepící 
pásky.

Schlüter®- BEKOTEC-ENFG Schlüter®- BEKOTEC-ENFG

vyrovnávací deska s oboustrann!  
lepící páskou (6"m)

127,5"x"97,5"cm = 1,24"m# 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

ENFG 20,17 10

  

Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS je pot'rová deska s 
v"lisky z tlakov' stabilní hlubokota$né polystyrénové 
fólie, která je na spodní stran' opat(ena kro#ejovou izo-
lací o tlou%&ce 5+mm. Pokládá se p(ímo na vhodn" pod-
klad rozná%ející zát'$.
P(esné uchycení p(íslu%ného topného potrubí Schlüter®- 
BEKOTEC-THERM-HR Ø& 12& mm mezi zkosen"mi 
v"lisky se provádí podle po$adovaného rezestupu 
potrubí v rastru 50+mm. Desky BEKOTEC se spojují p(e-
krytím jedné (ady do sebe navzájem zapadajících v"lisk*. 
Pot'r se odborn' provádí standardním zp*sobem+– kva-
lita CT-C25-F4 (ZE 20) nebo CA-C25-F4 (AE 20) (pev-
nost v tahu p(i ohybu max. F5) s krytím min. 8+mm a max. 
20+mm nad v"lisky.

Technické údaje:
Rozestupy potrubí:  50+– 100+– 150+– 200+– 

250+– 300+mm
Schválené topné potrubí: BT HR 12 RT
T(. stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102
U$itná plocha: 140+x+80+cm = 1,12+m.

31

18
5

Schlüter®- BEKOTEC-EN FTS Schlüter®- BEKOTEC-EN 18 FTS 

pot!rová deska s v%lisky  
a kro$ejovou izolací

140"x"80"cm = 1,12"m# 
$.v%r. &"/ m2 P = ks

EN 18 FTS 5 21,15 20

Zlep%ení kro#ejové izolace:
U desky s v"lisky EN 18 FTS bylo zji%t'no zlep-
%ení tlumení kro#ejového hluku dle DIN EN 717–2 
a$ o 25 dB.
Poznámka:
P(ed pokládkou keramiky nebo p(írodního 
kamene je nutno na pot'r p(ilepit separa#ní 
roho$ Schlüter®-DITRA 25. Pokládku lze prová-
d't po dosa$ení dostate#né únosnosti pot'ru 
(síranovápenat" pot'r / 2+% zbytkové vlhkosti).
Pro pot'rové desky s v"lisky EN 18 FTS se pou-
$ívá obvodová páska BRS 808 KSF.
Je nutno dodr$et pokyny uvedené v na%ich 
technick"ch listech v"robk* 6.1 a 9.4.

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Vyrovnávací deska Schlüter®- BEKOTEC-ENFGTS 
se pou$ívá v prostoru ve dve(ích a u rozd'lova#e top-
n"ch okruh* pro zjednodu%ení napojení a minimalizaci 
pro(ezu. Je vyrobena z polystyrénové fólie, která je 
na spodní stran' navíc opat(ena kro#ejovou izolací o 
tlou%&ce 5+mm, a upev,uje se pod desku s v"lisky EN 18 
FTS pomocí p(ilo$ené oboustranné lepicí pásky.

Schlüter®- BEKOTEC-ENFGTS Schlüter®- BEKOTEC-ENFGTS 

vyrovnávací deska pro EN 18 FTS

140"x"80"cm = 1,12"m# 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

EN 18 FGTS 5 28,95 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-EN FK je pot'rová deska s 
v"lisky z tlakov' stabilní hlubokota$né polystyrénové 
fólie, která je na spodní stran' opat(ena nosnou st(i$í. 
Lepí se jako kontaktní systém na vhodn" podklad roz-
ná%ející zát'$. P(esné uchycení p(íslu%ného topného 
potrubí Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR Ø& 10& mm 
mezi zkosen"mi v"lisky se provádí podle po$adovaného 
rezestupu potrubí v rastru 50+mm. Desky BEKOTEC se 
spojují p(ekrytím jedné (ady do sebe navzájem zapa-
dajících v"lisk*. Pot'r se odborn' provádí standardním 
zp*sobem+– kvalita CT-C25-F4 (ZE 20) nebo CA-C25-F4 
(AE 20) (pevnost v tahu p(i ohybu max. F5) s krytím min. 
8+mm a max. 15+mm nad v"lisky.

Technické údaje:
Rozestupy potrubí:  50+– 100+– 150+– 200+– 250+– 

300+mm
Schválené topné potrubí: BT HR 10 RT
T(. stavebního materiálu: B2 podle DIN 4102
U$itná plocha: 110+x+70+cm = 0,77+m.

20

12

Schlüter®- BEKOTEC-EN FK Schlüter®- BEKOTEC-EN 12 FK 

pot!rová deska s v%lisky a nosnou st(i'í 
na spodní stran!

110"x"70"cm = 0,77"m# 
$.v%r. &"/ m2 P = ks

EN 12 FK 14,05 20

Poznámka:
P(ed pokládkou keramiky nebo p(írodního 
kamene je nutno na pot'r p(ilepit separa#ní 
roho$ Schlüter®- DITRA 25. Pokládku lze prová-
d't po dosa$ení dostate#né únosnosti pot'ru 
(síranovápenat" pot'r / 2+% zbytkové vlhkosti).
Pro pot'rové desky s v"lisky EN 12 FK se pou-
$ívá obvodová páska BRS 505 KSF.
Je nutno dodr$et pokyny uvedené v na%ich 
technick"ch listech v"robk* 6.1 a 9.5.

Vyrovnávací deska Schlüter®- BEKOTEC-ENFGK se 
pou$ívá v prostoru ve dve(ích a u rozd'lova#e topn"ch 
okruh* pro zjednodu%ení napojení a minimalizaci pro-
(ezu. Je vyrobena z polystyrénové fólie a upev,uje se 
pod desku s v"lisky EN 12 FK pomocí p(ilo$ené obou-
stranné lepicí pásky.

Schlüter®- BEKOTEC-ENFGK Schlüter®- BEKOTEC-ENFGK 

vyrovnávací deska pro EN 12 FK

110"x"70"cm = 0,77"m# 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

EN 12 FGK 19,65 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-ZDK66 je oboustrann' lepící 
páska pro p(ipevn'ní desky s+v"lisky k podkladu nebo k 
vyrovnávacím deskám.

Schlüter®- BEKOTEC-ZDK Schlüter®- BEKOTEC-ZDK

oboustrann! lepící páska 

Role: 66!m, "í#ka: 30!mm, tlou"$ka: 1!mm 
$.v%r. &"/ ks P = ks

BTZDK66 57,97 10

  

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-BTS je 5+ mm tl. izolace proti 
kro#ejovému hluku z polyetylénové p'ny s uzav(en"mi 
póry, která je ur#ena pro pokládku pod systémové pot'-
rové desky s v"lisky Schlüter®- BEKOTEC-EN/P a -EN/
PF. Pou$itím Schlüter®- BEKOTEC-BTS se docílí zna#-
ného zlep%ení kro#ejového útlumu. Lze ji pou$ít, pokud 
není k dispozici pot(ebná v"%ka pro zabudování dosta-
te#n' silné izolace proti kro#ejovému hluku z polystyrénu 
nebo minerálních vláken. Max. dopravní zatí$ení je nutné 
omezit na 2 kN/m2.

Schlüter®- BEKOTEC-BTS Schlüter®- BEKOTEC-BTS

izolace proti kro$ejovému hluku

5"mm"x"1"m"x"50"m (50"m#) 
$.v%r. &"/ m2 P = 

rolí

BTS 510 3,98 5

Poznámka:
1 role (50+m2) = dodací jednotka
 

Schlüter®- BEKOTEC-BRS je obvodová páska z polye-
tylénové p'ny s uzav(en"mi póry, s integrovanou fóliovou 
patkou. Obvodová páska se ulo$í k p(ilehl"m st'nám 
nebo pevn"m #ástem stavby a fóliová patka pod sys-
témovou desku Schlüter®- BEKOTEC nebo PE-krycí fólii. 
Je vhodná nap(. pro b'$né cementové pot'ry.
Obvodová páska Schlüter®- BEKOTEC-BRSK je navíc 
opat(ena zadní lepící stranou pro p(ipevn'ní na ze0.

Schlüter®- BEKOTEC-BRS Schlüter®- BEKOTEC-BRS

obvodová páska (BRS 810)
obvodová páska s lepící patkou (BRSK 810)

8"x"100"mm"x"50"m 
$.v%r. &"/ m P = 

rolí

BRS 810 0,80 10
BRSK 810 1,06 10

Poznámka:
1 role (50+m) = dodací jednotka
 

Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KF je obvodová páska z 
polyetylénové p'ny s uzav(en"mi póry, lepící patkou a 
rubov"m lepícím pásem pro p(ipevn'ní na st'nu. Ulo$e-
ním systémové desky s v"lisky Schlüter®- BEKOTEC na 
lepící patku vznikne spojení, zabra,ující zatékání vody p(i 
zhotovování tekut"ch pot'r*.

Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KF Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KF

obvodová páska s lepící patkou 

8"x"80"mm"x"25"m 
$.v%r. &"/ m P = 

rolí

BRS 808 KF 1,70 10

Poznámka:
1 role (25+m) = dodací jednotka
 

Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KSF je obvodová páska z 
polyetylénové p'ny s uzav(en"mi póry, s lepící patkou 
opat(enou lepícími páskami na horní i dolní stran'. Nale-
pením na podklad a p(edepnutím lepící patky je obvo-
dová páska tla#ena ke zdi. Polo$ením pot'rové desky 
Schlüter®- BEKOTEC na lepící patku vznikne spojení 
zabrá,ující zatékání tekutého pot'ru.

Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KSF Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KSF

obvodová páska s lepící patkou

8"x"80"mm"x"25"m 
$.v%r. &"/ m P = 

rolí

BRS 808 KSF 2,30 5

Poznámka:
1 role (25+m) = dodací jednotka
Pro pot'rové desky s+v"lisky EN 23F a EN 18 
FTS se pou$ívá obvodová páska BRS 808 KSF.
 

Schlüter®- BEKOTEC-BRS/KSF

obvodová páska s lepící patkou

5"x"50"mm"x"25"m 
$.v%r. &"/ m P = 

rolí

BRS 505 KSF 2,08 5

Poznámka:
1 role (25+m) = dodací jednotka
U pot'rov"ch desek s v"lisky EN 12 FK se 
pou$ívá obvodová páska BRS 505 KSF.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- DILEX-DFP je dilata#ní profil s lepící patkou 
pro osazení v prostoru dve(í nebo pro dal%í rozd'lení 
ploch pot'ru.

PDF

10

= H

Schlüter®- DILEX-DFP Schlüter®- DILEX-DFP

profil pro dilata$ní spáru

H ="mm L = 1,00"m 
$.v%r. &"/ m P = ks

60 DFP  6/100 9,66 20
80 DFP  8/100 11,35 20

100 DFP 10/100 13,22 20
 L = 2,50"m  KV = ks

100 DFP 10/250 12,76 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZW je plastová úhel-
níková spona pro ohnutí topného potrubí Ø+10, 12, 14 
p(íp. 16+ mm o 90° ve sk(íni rozd'lova#e. Úhelníkovou 
sponu lze snadno upnout bo#n' p(es topné potrubí. 
Její pou$ití doporu#ujeme pro relativn' malou tlou%&ku 
pot'ru.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZW Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZW

úhelníková spona

Ø"mm $.v%r. &"/ ks P = ks

 14-16 BTZW 1418 2,08 50
 10-12 BTZW 1014 2,03 50

Poznámka:
Na jeden topn" okruh jsou nutné 2 kusy  
(p(ívod a zpáte#ka)

 

Schlüter®- BEKOTEC-ZRKL jsou upínací li%ty pro topné 
potrubí zaji%&ující jejich spolehlivé vedení na vyrovnávací 
desce. Li%ty jsu samolepící, umo$,ující trvalé p(ipevn'ní.

Schlüter®- BEKOTEC-ZRKL Schlüter®- BEKOTEC-ZRKL

upínací li)ta pro topné trubky Ø"14–16"mm

Délka: 20!cm, uchycení trubek: 4 ks 
$.v%r. &"/ ks P = ks

BTZRKL 4,38 10

  Schlüter®- BEKOTEC-ZRKL 

upínací li)ta pro topné trubky Ø"10–12"mm

Délka: 80!cm, uchycení trubek: 32 ks 
$.v%r. &"/ ks P = ks

BTZRKL 1012 4,27 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RH 75 je dr$ák top-
ného potrubí, kter" lze v p(esahu p(es v"lisky ukotvit v 
systémové desce s v"lisky BEKOTEC. Je velmi vhodn" 
pro ukotvení p(i 45°-polo$ení 16+mm topného potrubí do 
pot'rové desky. 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RH 17 je plastová 
úchytka s bo#ními protihákov"mi jehlicemi, ur#en"mi pro 
upevn'ní 16+mm topného potrubí v kritick"ch místech. 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RH Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RH

dr'ák topného potrubí  
pro topné trubky 16"mm

balík = 100 ks 
$.v%r. &"/ balík P = 

balík

BTZRH 75/100 24,87 10
BTZRH 17/100 13,04 10

Upozorn#ní:
Dr$áky topného potrubí jsou vhodné pouze pro 
desky s v"lisky EN/P a EN/PF.

 
 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR je topné potrubí 
z vysoce kvalitního plastu PE-RT,velmi pru$né, vhodné 
pro optimální pokládku na systémovou pot'rovou desku 
s v"lisky Schlüter®- BEKOTEC. Pr*m'r 10, 12, 14 resp. 
16+ mm, zhotoveno podle DIN 16833, nepropou%t'jící 
kyslík podle DIN 4721/26, kontrola jakosti SKZ A240.

Dodací jednotka:
70+m v kartonu
120+m v kartonu 
200+m v kartonu 
750+m na bubnu pro jedno pou$ití
1000+m na bubnu pro jedno pou$ití
1500+m na bubnu pro jedno pou$ití

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR

topné potrubí 16"mm pro EN/P a EN/PF

L = m $.v%r. &"/ m P = 
rolí

70 BTHR 16 RT  70 1,52 15
120 BTHR 16 RT 120 1,52 15
200 BTHR 16 RT 200 1,52 15
750 BTHR 16 RT 750 1,52 4

  Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR

topné potrubí 14"mm pro EN 23 F

L = m $.v%r. &"/ m P = 
rolí

70 BTHR 14 RT  70 1,48 15
120 BTHR 14 RT 120 1,48 15
200 BTHR 14 RT 200 1,48 15
750 BTHR 14 RT 750 1,48 4

  Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR 

topné potrubí 12"mm pro EN 18 FTS

L = m $.v%r. &"/ m P = 
rolí

70 BTHR 12 RT   70 1,42 15
120 BTHR 12 RT  120 1,42 15
200 BTHR 12 RT  200 1,42 15

1000 BTHR 12 RT 1000 1,42 4

  Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HR 

topné potrubí 10"mm pro EN 12 FK

L = m $.v%r. &"/ m P = 
rolí

70 BTHR 10 RT   70 1,35 15
120 BTHR 10 RT  120 1,35 15
200 BTHR 10 RT  200 1,35 15

1500 BTHR 10 RT 1500 1,35 4

  

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HRA je za(ízení pro 
odvíjení topné trubky Schlüter z bubnu pro jedno pou$ití. 
Lze je bez dopl,kového ná(adí sestavit a rozebrat pro 
dopravu. Je vyrobeno ze stabilní konstrukce z ocelového 
lakovaného rámu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HRA

Skládá se z:
 - cívky 1“
 - 2 trojúhelníkov"ch rám* 
 - 2 spojovacích t(men*

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HRA

stojan pro odvíjení topné hadice

$.v%r. &"/ ks

BTZHRA 750 260,78

  

Na%e systémy jsou ov'(eny dle normy DIN-EN 1264.

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/DE je rozd'lova# topn"ch okruh* DN+25 z u%lechtilé oceli s p(ívodním 
a zpáte#ním vedením s vn'j%ím pr*m'rem 35+mm. 
Pro montá$ jsou v souprav' voln' p(ibalené 2 dr$áky k rozd'lova#i se zvukov' izola#ní vlo$kou, vhodnou 
pro sk(í, rozd'lova#e Schlüter a souprava pro montá$ na st'nu.

A

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/DE

Integrovaná sada p(ipravená k montá$i obsahuje:
 - m#$i% pr)toku na p$ívodním potrubí s pr*hlednou stupnicí, nastaviteln" na 0,5 a$ 5,0 l/min. pro 

regulování pr*tokového mno$ství,
 - termostatické ru#n' nastavitelné ventily pro topn" okruh, vhodné pro elektricky (ízené Schlüter-servo-

pohony,
 - po jednom ru#ním odvzdu%,ova#i, poniklovaná mosaz, pro p(ívodní i zpáte#ní potrubí,
 - plnící a vypou%t'cí kohout 1/2” (DN+15), otá#iv", poniklovaná mosaz,
 - koncová zátka 3/4” (DN+20), poniklovaná mosaz,
 - p(ípojka rozd'lova#e s plo%n' t'snící p(esuvnou maticí 1” (DN+25),
 - odbo#ky pro topné okruhy v rozestupu 55+mm, sestávající z p(ipojovacích hrdel 3/4” (DN+20) AG s 

ku$elem, vhodné k upínacím %roubov"m spoj*m Schlüter,

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/A

HV/DE = rozd!lova$ topn%ch 
okruh*

HV/A = sada pro p(ipojení 
Ø"16"mm

HV/A = sada pro p(ipojení 
Ø"14"mm

po%et topn&ch 
okruh' rozd(lova%e

délka A [mm] $.v%r. &"/ sada $.v%r. &"/ sada !.v"r. &"/ sada P = 
sada

2 200 BTHV  2 DE 154,50 BTHV  2 A 49,08 BTHV  2 A 14 47,63 5
3 255 BTHV  3 DE 199,39 BTHV  3 A 61,43 BTHV  3 A 14 59,22 5
4 310 BTHV  4 DE 244,33 BTHV  4 A 73,77 BTHV  4 A 14 70,81 5
5 365 BTHV  5 DE 289,22 BTHV  5 A 86,09 BTHV  5 A 14 82,40 5
6 420 BTHV  6 DE 334,14 BTHV  6 A 98,44 BTHV  6 A 14 93,98 5
7 475 BTHV  7 DE 379,02 BTHV  7 A 110,77 BTHV  7 A 14 105,57 5
8 530 BTHV  8 DE 423,91 BTHV  8 A 123,11 BTHV  8 A 14 117,16 5
9 585 BTHV  9 DE 468,85 BTHV  9 A 135,43 BTHV  9 A 14 128,77 5

10 640 BTHV 10 DE 513,75 BTHV 10 A 147,75 BTHV 10 A 14 140,36 5
11 695 BTHV 11 DE 558,66 BTHV 11 A 160,10 BTHV 11 A 14 151,95 5
12 750 BTHV 12 DE 603,54 BTHV 12 A 172,42 BTHV 12 A 14 163,54 5

Set p!ípojky, komponenty Ø 16 x 2 mm P!íkl. BTHV 5 A pro rozd"lova# 
topn$ch okruh% 5-násobn$ Ø 14 x 2 mm P!íkl. BTHV 7 A 14 pro rozd"lova# 

topn$ch okruh% 7-násobn$
kulové uzáv!ry R "” 2 ks na rozd!lova#  2 ks 2 ks na rozd!lova# 2 ks
upínací $rouby 2 ks na topn% okruh 10 ks 2 ks na topn% okruh 14 ks
úhelníkové spony 2 ks na topn% okruh 10 ks 2 ks na topn% okruh 14 ks
dr&áky na topné potrubí RH 17 2 ks na topn% okruh 10 ks – –
dr&áky na topné potrubí RH 75 2 ks na topn% okruh 10 ks – –

Komponenty sady pro p(ipojení top-
ného potrubí Ø+16+mm
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Sada p(íslu%enství pro napojení topn"ch okruh* na rozd'lova#, voliteln' pro topné potrubí o pr*m'ru 10, 12, 
14 nebo 16+mm, v#etn' 2 kulov"ch kohout* pro hlavní p(ípojku.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/A

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HVE je roz%í(ení rozd'-
lova#e topn"ch okruh* z u%lechtilé oceli pro dodate#né 
osazení na rozd'lova#e topn"ch okruh* Schlüter. 

100 mm

100 mm

Integrovaná sada p(ipravená k montá$i obsahuje:
 - m#$i% pr)toku na p$ívodním potrubí s pr*hled-

nou stupnicí, nastaviteln" na 0,5 a$ 5,0 l/min. pro 
regulování pr*tokového mno$ství,

 - termostatick" ventil, ru#n' nastaviteln", vhodn" pro 
elektricky (ízené Schlüter-servopohony,

 - odbo#ka pro topn" okruh s p(ipojovacím hrdlem 
3/4” (DN+20) AG s ku$elem, vhodná k upínacím 
%roubov"m spoj*m Schlüter.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HVE

roz)í(ení rozd!lova$e topn%ch okruh*

$.v%r. &"/ sada P = 
sada

BTHVE 1 DE 91,43 5

Poznámka: 
Pro propojení s topn"m potrubím BEKOTEC- 
THERM je nutná jedna sada upínacích %roubo-
v"ch spoj* BTZ 2 KV … a 2 úhelníkové spony 
BTZW…
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HVE

Set p!ípojky, komponenty Ø 12 x 1,5 mm P!íkl. BTHV 5 A 12 pro rozd"lova# 
topn$ch okruh% 5-násobn$ Ø 10 x 1,3 mm P!íkl. BTHV 7 A 10 pro rozd"lova# 

topn$ch okruh% 7-násobn$
kulové uzáv!ry R "” 2 ks na rozd!lova#  2 ks 2 ks na rozd!lova# 2 ks
upínací $rouby 2 ks na topn% okruh 10 ks 2 ks na topn% okruh 14 ks
úhelníkové spony 2 ks na topn% okruh 10 ks 2 ks na topn% okruh 14 ks

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/DE
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-HV/A

HV/DE = rozd!lova$ topn%ch 
okruh*

HV/A = souprava pro p(ipojení 
Ø"12"mm

HV/A = souprava pro p(ipojení 
Ø"10"mm

po%et topn&ch 
okruh' rozd(lova%e

délka A [mm] $.v%r. &"/ sada $.v%r. &"/ sada $.v%r. &"/ sada P = 
sada

2 200 BTHV  2 DE 154,50  BTHV  2 A 12 48,50  BTHV  2 A 10 48,50 5
3 255 BTHV  3 DE 199,39  BTHV  3 A 12 59,50  BTHV  3 A 10 59,50 5
4 310 BTHV  4 DE 244,33  BTHV  4 A 12 71,50  BTHV  4 A 10 71,50 5
5 365 BTHV  5 DE 289,22  BTHV  5 A 12 82,95  BTHV  5 A 10 82,95 5
6 420 BTHV  6 DE 334,14  BTHV  6 A 12 95,25  BTHV  6 A 10 95,25 5
7 475 BTHV  7 DE 379,02  BTHV  7 A 12 107,05  BTHV  7 A 10 107,05 5
8 530 BTHV  8 DE 423,91  BTHV  8 A 12 119,00  BTHV  8 A 10 119,00 5
9 585 BTHV  9 DE 468,85  BTHV  9 A 12 130,45  BTHV  9 A 10 130,45 5

10 640 BTHV 10 DE 513,75  BTHV 10 A 12 142,75  BTHV 10 A 10 142,75 5
11 695 BTHV 11 DE 558,66  BTHV 11 A 12 154,50  BTHV 11 A 10 154,50 5
12 750 BTHV 12 DE 603,54  BTHV 12 A 12 166,00  BTHV 12 A 10 166,00 5

Komponenty sady pro p(ipojení top-
ného potrubí Ø+12+mm

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KH je kulov" uzáv'r, 
poniklovaná mosaz, s jednostrann"m závitem 1” (DN+25)  
pro plo%n' t'snící p(ipojení na Schlüter-rozd'lova# 
topného okruhu a s p(ípojkou s 3/4” (DN+20) nebo 1” 
(DN+25) vnit(ním závitem (dodací jednotka = sada se 2 
kusy pro p(ívod a zpáte#ku).

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KH Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KH

kulov% uzáv!r, 2 ks/sada

Ø sada = 2 ks 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

3/4" (DN 20) BTZ2KH 20 24,41 10
1" (DN 25) BTZ2KH 25 35,52 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KV je upínací %rou-
bov" spoj 3/4” (DN+20) z poniklované mosazi pro p(ipo-
jení Schlüter-topného potrubí, pr*m'r 10, 12, 14 nebo 
16+mm, na Schlüter-rozd'lova# topného okruhu (dodací 
jednotka = sada se 2 kusy pro p(ívod a zpáte#ku).

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KV Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KV

upínací )roubov% spoj

Ø"mm sada = 2 ks 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

 16 BTZ2KV 16 7,41 10
 14 BTZ2KV 14 7,41 10

 12 BTZ2KV 12 7,95 10
 10 BTZ2KV 10 7,95 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KU je propojovací 
spojka 3/4” (DN+20) z poniklované mosazi pro p(ipojení 
Schlüter-topného potrubí, pr*m'r 12, 14 nebo 16+mm. 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KU Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KU

spojka

Ø"mm $.v%r. &"/ ks P = ks

 16 BTZKU 16 11,52 10
 14 BTZKU 14 11,52 10

 12 BTZKU 12 12,95 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KUS je propojovací 
spojka 3/8” (DN+10) z poniklované mosazi pro p(ipojení 
Schlüter-topného potrubí, pr*m'r 10+mm. 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KUS Schlüter®- BEKOTEC-THERM-KUS 

spojka

Ø"mm $.v%r. &"/ ks P = ks

10 BTZKU 10 S 13,85 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-AN je p(echodov" 
p(ím" kus 1/2”+ x+ 3/4”, poniklovaná mosaz. Na jedné 
stran' se samot'snícím vn'j%ím závitem 1/2” (DN+15) a 
na druhé stran' se sv'rn"m %roubením 3/4” (DN+20) pro 
p(ipojení Schlüter-topného potrubí 14+mm nebo 16+mm.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-AN Schlüter®- BEKOTEC-THERM-AN

p(echodov% kus

Ø"mm sada = 2 ks 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

16 BTZ2AN 16 11,96 10
14 BTZ2AN 14 11,96 10

  
 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-AW je p(echodové 
koleno 1/2”+ x+ 3/4”, poniklovaná mosaz, v+ oto#ném 
provedení. Na jedné stran' se samot'snícím vn'j%ím 
závitem 1/2” (DN+ 15) a na druhé stran' se sv'rn"m 
%roubením 3/4” (DN+20) pro p(ipojení Schlüter-topného 
potrubí 14+mm nebo 16+mm.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-AW Schlüter®- BEKOTEC-THERM-AW

p(echodové koleno

Ø"mm sada = 2 ks 
$.v%r. &"/ sada P = 

sada

16 BTZ2AW 16 23,08 10
14 BTZ2AW 14 23,08 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-DA je pro dvojité napo-
jení z poniklované mosazi. Na jedné stran' kónus s 
p(evle#nou maticí 3/4" (DN+ 20) a na druhé stran' dv' 
kónická napojovací hrdla 3/4" (DN+20) pro napojení top-
n"ch trubek o pr*m'ru 12, 14 nebo 16+ mm. Pomocí 
dvojitého napojení lze p(ipojit druh" topn" okruh na sm'-
%ovací stanici BTBMS/RT. Topné okruhy musí potom 
vykazovat p(ibli$n' stejné délky a v"kony.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-DA Schlüter®- BEKOTEC-THERM-DA

kus pro dvojité napojení

balík = 2 ks 
$.v%r. &"/ balík P = 

balík

BTZ 2 DA 51,60 10

Poznámka: 
Pro propojení s topn"m potrubím BEKOTEC- 
THERM je nutná 1 sada upínacích %roubov"ch 
spoj* BTZ 2 KV … a 2 úhelníkové spony. 
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-DA-KVS je sada pro 
dvojité napojení z poniklované mosazi. Na jedné stran' 
kónus s p(evle#nou maticí 3/4" (DN+20) a na druhé stran' 
dv' kónická napojovací hrdla 3/8" (DN+10) pro napojení 
topn"ch trubek Schlüter o pr*m'ru 10+ mm. Pomocí 
kusu pro dvojité napojení lze p(ipojit druh" topn" okruh 
na jeden v"vod rozd'lova#e. Topné okruhy potom musí 
mít p(ibli$n' stejné délky a v"kony.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-DA-KVS Schlüter®- BEKOTEC-THERM-DA-KVS 

kus pro dvojité napojení

balík = 2 ks 
$.v%r. &"/ balík P = 

balík

BTZ 2 DA KVS 57,55 10

  

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-PW je rezervní sou-
prava pro dodate#nou montá$ m'(i#e tepla, z#ásti p(ed-
montována.

BTZPW 20&V svislá sestává z:
–   1 distan#ní trubky 110+mm délka s vn'j%ím  

závitem 3/4” (DN+20)
–   2 úhelník* 90°
–   2 kulov"ch uzáv'r* 3/4” (DN+20)
–   1 kulového uzáv'ru 3/4" (DN+20) s p(ipojením  

pro p(ímo ponorná #idla (5+mm, M10+x+1)
–   samostatného p(ipojovacího kusu 1/2"  

pro p(ímo ponorná #idla (5+mm, M10+x+1)
–   2 plo%n"ch t'sn'ní 1" (DN+25)

BTZPW 20 H vodorovná sestává z:
–   1 distan#ní trubky 110+mm délka s vn'j%ím  

závitem 3/4” (DN+20)
–   2 kulov"ch uzáv'r* 3/4” (DN+20)
–   1 kulového uzáv'ru 3/4" (DN+20) s p(ipojením  

pro p(ímo ponorná #idla (5+mm, M10+x+1)
–   samostatného p(ipojovacího kusu 1/2"  

pro p(ímo ponorná #idla (5+mm, M10+x+1)
–   2 plo%n"ch t'sn'ní 1" (DN+25)

100 mm
72 28

29
0 

m
m

70

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-PW Schlüter®- BEKOTEC-THERM-PW

rezerva pro m!(i$ tepla

$.v%r. &"/ sada P = 
sada

BTZPW 20 V 123,04 5
BTZPW 20 H 88,09 5

Poznámka:
Rezerva pro m'(i# tepla se b'$n' p(ipojuje na 
zp'tné vedení. Podle situace p(ipojení m*$e b"t 
zapot(ebí, umístit zp'tné potrubí rozd'lova#e 
nahoru nebo dolu. Dodr$ujte proto údaje pro 
osazení zvoleného m'(i#e tepla. 
P(i volb' sk(ín' rozd'lova#e je nutno zohlednit 
pot(ebu plochy (viz tabulka na str.25).
 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT/HV2 je regula#ní 
stanice pro nastavení pevné hodnoty teploty na p(ívod-
ním potrubí. Má dva integrované topné okruhy a lze ji 
roz%í(it p(ím"m p(ipojením rozd'lova#e topn"ch okruh* 
Schlüter®-BEKOTEC. Instalaci v rozvodov"ch sk(íních 
VSE/VSV lze s pou$itím dodate#n"ch rozd'lova#* top-
n"ch okruh* provést pro 2 a$ max. 9 topn"ch okruh*. 
Regulace pevné hodnoty náb'hu upravuje pro  Schlüter®-
BEKOTEC-THERM keramickou klima podlahu pot(ebn' 
nízkou teplotu p(imícháváním topné vody z topn"ch 
okruh* o vy%%í teplot' (nap(. z radiátorového okruhu).

Integrovaná sada p(ipravená k montá$i obsahuje:
–  vysoce efektivní #erpadlo s bezpe#nostním 

omezova#em teploty (STB)
–  termostatick" ventil (DN+20) s p(ípojkou s vnit(ním 

závitem 3/4“, s nastavitelnou termostatickou hlavicí a 
ponorn"m #idlem (20–50°C)

–  rozd'lova# p(ívodního vedení z u%lechtilé oceli s 
koncovou krytkou (DN+25)

–  rozd'lova# vratného vedení s koncovou krytkou (DN+25)
–  nastaviteln" zp'tn" ventil (DN+20), p(ípoj s vnit(ním 

závitem 3/4“
–  nastaviteln" bypass s ukazatelem pr*toku a s 

ponorn"m pouzdrem (uchycení #idla)
–  ukazatel pr*toku v p(ívodním vedení pro ka$d" topn" 

okruh se stupnicí 0,5 a$ 5,0 l/min
–  termostatick" ventil s manuální regula#ní klapkou 

pro ka$d" topn" okruh, vhodn" pro dovybavení 
servopohony Schlüter®-BEKOTEC

–  plnicí a vypou%t'cí kohout 1/2“ (DN+15), oto#n", 
z+poniklované mosazi

50* 50* 60* *mm

3/
4"

385 mm

3/
4"

20
0 

m
m

1"
 

1"

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RVT/HV2
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RVT/HV2 

regula$ní stanice teploty náb!hu DN"25

$.v%r. &"/ sada P = 
sada

BTRVT HV2 DE 969,61 5

–  2 dr$áky rozd'lova#e s vlo$kou pro tlumení 
hluku pro instalaci ve sk(íni rozd'lova#e VSE/
VSV nebo pro montá$ na ze0

–  p(ilo$eny jsou dv' záslepky 3/4“ pro zaji%t'ní 
nepou$ívaného topného okruhu

Upozorn#ní:
P(ed instalací musí odborník prov'(it regula#ní a 
hydraulické p(edpoklady. Zásobení musí prová-
d't podávací (primární) #erpadlo. Je nutné dodr-
$ovat návod pro instalaci a montá$.
Doporu#ujeme (ízení pomocí na%ich (ídicích 
modul*: Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM 
s roz%í(ením (ídicího modulu pro (ízení ob'ho-
vého #erpadla Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
ESME/P.
Roz%í(ení (ídicího modulu pro (ízení ob'hového 
#erpadla vypne #erpadlo regula#ní stanice pro 
nastavení pevné hodnoty teploty na p(ívodním 
potrubí, jestli$e jsou ve%keré servopohony na 
rozd'lova#i topn"ch okruh* zav(ené. Díky této 
variant' lze regula#ní stanici pro nastavení pevné 
hodnoty teploty na p(ívodním potrubí provozo-
vat energeticky úsporn'.
 

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZV je ventil topn"ch 
zón, kter" otevíráním a zavíráním obsluhuje sou#asn' 
v%echny topné okruhy p(ipojené na rozd'lova# topn"ch 
okruh* Schlüter®- BEKOTEC. Ventil topné zóny lze (ídit 
servopohonem Schlüter.
Regulaci lze zajistit regula#ními díly Schlüter nebo exter-
ním (ízením.

Napojení/materiál:  %roubení/ventil 1“ (DN+25)  
z poniklované mosazi.

118 mm

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZV Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZV

ventil topné zóny se )roubením

$.v%r. &"/ ks P = ks

BTZZV 47,20 5

Poznámka:
P(i montá$i je nutno dodr$et sm'r pr*toku ozna-
#en" %ipkou na ventilu.
kvs = 4,2+m3/h

 

Sm'%ovací stanice Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
BMS je jednoduch" sm'%ovací a regula#ní systém pro 
zásobení mal"ch ploch s jedním nebo maximáln' dv'ma 
topn"mi okruhy Schlüter®- BEKOTEC-THERM.
Sm'%ovací stanice Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
BMS/RT je navíc vybavena pokojov"m termostatem, 
kter" umo$,uje spínání sm'%ovací stanice v závislosti na 
pokojové teplot'.
Sm'%ovací stanice zásobuje keramickou klima podlahu 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM po$adovan"mi nízk"mi 
teplotami p(imícháváním topné vody z topn"ch okruh* s 
vy%%í teplotou (nap(. z radiátorového okruhu).
M*$e b"t osazena do sk(íní rozd'lova#e Schlüter®- 
BEKOTEC-THERM BTVSE 4 a BTVSV 4. Druh" topn" 
okruh lze zabudovat pomocí zvlá%& objednávané sady 
pro dvojité napojení v"r. #.: BTZ 2 DA. Topné okruhy musí 
potom mít p(ibli$n' stejné délky a v"kony.
Dal%í technické pokyny jsou v p(íslu%ném montá$ním a 
provozním návodu.

Upozorn#ní:
)roubové spoje BTZ 2 KV… nejsou sou#ástí dodávky a 
musí b"t objednány zvlá%& v závislosti na pr*m'ru topné 
trubky.
P(ed montá$í je nutné odborn' p(ezkou%et regula#n' 
technické a hydraulické p(edpoklady a dodr$ovat mon-
tá$ní návod.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-BMS
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-BMS/RT

#. v"r. BTBMS

#. v"r. BTBMS/RT

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-BMS

sm!)ovací stanice

$.v%r. &"/ sada

BTBMS 751,56
BTBMS/RT 788,70
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RTB je ventil pro 
montá$ do zdi omezující teplotu na vratném potrubí. 
Osazuje se na konci topného okruhu BEKOTEC. Lze jej 
pou$ít k omezení teploty vody v p(ed(azeném topném 
okruhu a slou$í k temperování podlahy v místnosti s top-
n"mi t'lesy. Omezova# teploty je nastaviteln" od 20° do 
40°C.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RTB

V dodávce jsou:
 - instala#ní krabice s nastavitelnou hloubkou pro 

montá$ do st'ny %+x+v+x+hl = 135+x+190+x+57+–  
cca 75+mm,

 - víko bílé, %+x+v = 145+x+200+mm,
 - 2 p(ipev,ovací úhelníky,
 - RTB-ventil z mosazi (pro omezení teploty na vratném 

potrubí) v#etn' odvzdu%,ovacího a odvod,ovacího 
ventilu, s ventilov"mi p(ípojkami AG 3/4“ (DN+20) 
vhodn"mi pro %roubení se sv'rn"m krou$kem 
BTZ 2 KV …,

 - termostatická hlavice nastavitelná pro teplotu na 
vratném potrubí od 20° do 40°C,

 - návod k montá$i a zapojení

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RTB

ventil pro omezení teploty na vratném 
potrubí

$.v%r. &"/ ks P = ks

BTRTB 164,65 5

Poznámka:
Pro spojení s topnou trubkou BEKOTEC 
BTHR … je nutná sada %roubení BTZ 2 KV …
K p(echodu na existující topn" systém m*$e b"t 
pou$it p(echodov" p(ím" kus BTZ 2 AN … nebo 
p(echodové koleno BTZ 2 AW … (viz strana 
20/21).
P(ed instalací musí odborník zkontrolovat regu-
la#ní a hydraulické p(edpoklady. Je nutné dbát 
pokyn* uveden"ch v návodech pro montá$ a 
zapojení.
Maximální délky topn"ch okruh*:
Topná trubka Ø+16+mm = 80+m
Topná trubka Ø+14+mm = 70+m
Topná trubka Ø+12+mm = 60+m
Topná trubka Ø+10+mm = 50+m
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RRB je regula#ní ventil 
teploty místnosti s funkcí obtoku pro montá$ do zdi. Je 
mo$né ho pou$ít pro regulaci teploty místnosti jednoho 
topného okruhu a to bez dal%ího p(ívodu energie (elek-
trick" proud).
P(edpoklad pro pou$ití:
Teplota horké vody na p(ívodním potrubí dosahuje maxi-
máln' 50ºC.
Montá$ do zdi se provede na za#átku podlahového top-
ného okruhu BEKOTEC-THERM.
Nastavením obtokového ventilu je mo$né dosáhnout 
konstantní základní teploty na povrchu podlahy.
Tím se zabrání úplnému vychladnutí podlahy a je mo$né 
zajistit základní teplotu podlahy v místech, kde se chodí 
bez bot.
Pomocí termostatické hlavice je mo$no regulovat teplotu 
místnosti v rozsahu od 7° do 28°C.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RRB

V dodávce jsou:
 - instala#ní krabice s nastavitelnou hloubkou pro mon-

tá$ do st'ny %+x+v+x+hl = 135+x+190+x+57,
 - 2 p(ipev,ovací úhelníky,
 - víko bílé %+x+v = 145+x+210+mm, integrovan" regulá-

tor teploty místnosti s rozsahem nastavení od 7° do 
28ºC,

 - mosazn" ventil pro omezení teploty na vratném 
potrubí v#etn' odvzdu%,ovacího a odvod,ovacího 
ventilu, s ventilov"mi p(ípojkami AG 3/4“ (DN+20) 
vhodn"mi pro %roubení se sv'rn"m krou$kem 
BTZ 2 KV …

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-RRB

regula$ní ventil teploty místnosti s obtokem

$.v%r. &"/ ks P = ks

BTRRB 247,51 5

Poznámka:
Pro spojení s topnou trubkou BEKOTEC BTHR 
… je nutná sada %roubení BTZ 2 KV …
K p(echodu na existující topn" systém m*$e b"t 
pou$it p(echodov" p(ím" kus BTZ 2 AN … nebo 
p(echodové koleno BTZ 2 AW … (viz strana 
20/21).
P(ed instalací musí odborník zkontrolovat regu-
la#ní a hydraulické p(edpoklady. Je nutné dbát 
pokyn* uveden"ch v návodech pro montá$ a 
zapojení.
Maximální délky topn"ch okruh*:
Topná trubka Ø+16+mm = 80+m
Topná trubka Ø+14+mm = 70+m
Topná trubka Ø+12+mm = 60+m
Topná trubka Ø+10+mm = 50+m
 

 - obtokov" ventil pro základní objemov" 
proud,

 - regula#ní vlo$ka pro celkov" objemov" 
proud, 

 - návod k montá$i a zapojení
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VSE je sk(í, rozd'-
lova#e pro montá$ do st'ny, pro osazení rozd'lova#e 
topn"ch okruh* Schlüter a p(íslu%n"ch regula#ních díl*. 
Sk(í, se skládá z pozinkovaného ocelového plechu a 
dvou zpev,ujících dvojhran po obvodu a v"lisk* v bo#-
ních st'nách pro napojení p(ípojného vedení.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VSE

V dodávce jsou:
 - 2 bo#ní montá$ní sokly, v"%kov' nastavitelné 0 a$ 

90+mm,
 - plech pro ukon#ení pot'ru, hloubkov' nastaviteln" a 

demontovateln",
 - li%ta pro vedení topného potrubí,

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VSE

sk(í+ rozd!lova$e pro montá' do st!ny

$.v%r. vn!j)í rozm!ry 
(B"x"H"x"T ="mm)

vnit(ní rozm!ry  
(B ="mm)

po$et TO max. 
bez PW*

po$et TO max. s 
PW*"– svisle

po$et TO max. s 
PW*"– vodorovn!

po$et TO max. 
RVT** &"/ ks P = ks

BTVSE  4 BW  490+x+705+x+110 455 4 2 0 2 146,83 5
BTVSE  5 BW  575+x+705+x+110 540 5 4 2 2 161,84 5
BTVSE  8 BW  725+x+705+x+110 690 8 7 5 5 187,30 5
BTVSE 11 BW  875+x+705+x+110 840 11 9 7 8 210,59 5
BTVSE 12 BW 1025+x+705+x+110 990 12 12 11 11 236,64 5

* PW = rezerva pro m'(i# tepla
** RVT = regula#ní stanice pro nastavení pevné hodnoty BTRVT HV2 DE  se dv'ma integrovan"mi p(ípojkami topn"ch okruh*

BTZS zámek se 2 klí#i pro sk(í, rozd'lova#e 16,98 5

 

Krycí rám a dví(ka v odd'leném balení jsou lako-
vané a montují se dodate#n' nasazením na 4 
spoje k(ídlov"mi %rouby, plynule pro hloubku 
v"klenku od 110+mm do 150+mm. Dve(e se zaa-
retují oto#n"m uzáv'rem.
Barva: BW = sn'hobílá
Poznámka: 
Zámek s klí#em se dodává jako zvlá%tní p(íslu-
%enství (v"r. BTZS).

 - 2 nastavitelné p(ipev,ovací li%ty pro rozd'-
lova# topn"ch okruh* Schlüter a dodate#ná 
montá$ní li%ta pro snadné zasunutí (ídících 
modul* Schlüter.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VSV je sk(í, rozd'-
lova#e pro povrchovou montá$ na st'nu, pro osazení 
rozd'lova#e topn"ch okruh* Schlüter a p(íslu%n"ch 
regula#ních díl*. Sk(í, pro montá$ se skládá uvnit( i vn' 
z lakovaného pozinkovaného ocelového plechu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VSV

V dodávce jsou:
 - 2 bo#ní montá$ní sokly, v"%kov' nastavitelné 0 a$ 

90+mm,
 - plech pro ukon#ení pot'ru, demontovateln",
 - li%ta pro vedení topného potrubí,

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-VSV

sk(í+ rozd!lova$e pro povrchovou montá' na st!nu

$.v%r. vn!j)í rozm!ry 
(B"x"H"x"T ="mm)

vnit(ní rozm!ry 
(B ="mm)

po$et TO max. 
bez PW*

po$et TO max. s 
PW*"– svisle

po$et TO max. s 
PW*"– vodorovn!

po$et TO max. 
RVT** &"/ ks P = ks

BTVSV  4 BW  496+x+620+x+125 493 4 2 0 2 198,36 5
BTVSV  5 BW  582+x+620+x+125 579 5 4 2 2 211,17 5
BTVSV  8 BW  732+x+620+x+125 729 8 7 5 5 228,79 5
BTVSV 11 BW  882+x+620+x+125 878 11 9 7 8 244,82 5
BTVSV 12 BW 1032+x+620+x+125 1029 12 12 10 11 279,08 5

* PW = rezerva pro m'(i# tepla
** RVT = regula#ní stanice pro nastavení pevné hodnoty BTRVT HV2 DE  se dv'ma integrovan"mi p(ípojkami topn"ch okruh*

BTZS zámek se 2 klí#i pro sk(í, rozd'lova#e 16,98 5

 

 - 2 nastavitelné p(ipev,ovací li%ty pro rozd'-
lova# topn"ch okruh* Schlüter a dodate#ná 
montá$ní li%ta pro snadné zasunutí (ídících 
modul* Schlüter.

Hloubka sk(ín' je 125+ mm. Dve(e se zaaretují 
oto#n"m uzáv'rem.
Barva: BW = sn'hobílá
Poznámka: 
Zámek s klí#em se dodává jako zvlá%tní p(íslu-
%enství (v"r. BTZS).



26

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/C je pokojov" ter-
mostat „Control” v provedení 230 nebo 24+Volt*, se sní-
mateln"mi digitálními hodinami pro programování #asov' 
(ízené elektronické regulace teploty. Digitální hodiny jsou 
vhodné pro programování denních a t"denních pro-
gram* s 8 dobami spínání (4x zapnout+/ 4x vypnout) a 
lze je vyu$ít i pro #asové (ízení jedné místnosti nebo také 
jako pilotní hodiny pro více místností (regulace skupin 
místností). P(echod na letní #as ±1 hodina ru#n', rezerva 
chodu 100 hodin.
Po$adovaná teplota se dá nastavit volícím kotou#em od 
10° do 28°C a m*$e b"t limitována omezova#em po$a-
dované hodnoty. Nastavitelné, #asov' (ízené sní$ení tep-
loty o 2° a$ 6°C je integrováno. Provozní stav „Sní$ení 
teploty zapnuto/vypnuto” je signalizováno svítícím sym-
bolem a v p(ípad' pot(eby m*$e b"t spínáno i ru#n'.
Integrována je i modulace pulzních délek, zabra,ující 
kolísání teploty v místnosti.
Montá$ se provede jednoduch"m nasazením na p(edem 
osazen" montá$ní sokl pokojového termostatu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/C Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/C

pokojov% termostat Control

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTER 230 C/BW 257,81 10
 24 V BTER  24 C/BW 257,81 10

Barva: BW = sn'hobílá
Rozm'ry %/v/hl: 118+x+79+x+27+mm 
Poznámka:
Montá$ní sokl Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
ER/M (#.v"r. BTERM) je nutno objednat jako 
samostatnou polo$ku.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/K je pokojov" ter-
mostat „Komfort” s elektronickou regulací teploty v 
provedení 230 nebo 24+Volt*.
Po$adovaná teplota se dá nastavit volicím kotou#em 
od 10° do 28°C a m*$e b"t limitována omezova#em 
po$adované hodnoty. !asov' (ízené sní$ení teploty o 
2° a$ 6°C je umo$n'no ovládáním pilotními hodinami 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/C nebo roz%í(ením 
(ídícího modulu Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T 
s timerem.
Provozní stav „Sní$ení teploty zapnuto/vypnuto” je sig-
nalizováno svítícím symbolem a v p(ípad' pot(eby m*$e 
b"t spínáno i ru#n'.
Integrována je i modulace pulzních délek, zabra,ující 
kolísání teploty v místnosti.
Montá$ se provede jednoduch"m nasazením na p(edem 
namontovan" montá$ní sokl pokojového termostatu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/K Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/K

pokojov% termostat Komfort

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTER 230 K/BW 76,10 10
 24 V BTER 24 K/BW 76,10 10

Barva: BW = sn'hobílá
Rozm'ry %/v/hl: 93+x+79+x+27+mm 
Poznámka:
Montá$ní sokl Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
ER/M (#.v"r. BTERM) je nutno objednat jako 
samostatnou polo$ku.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/S je pokojov" ter-
mostat "Standard” s elektronickou regulací teploty v 
pro+– vedení 230 nebo 24+Volt*.
Po$adovaná teplota se dá nastavit volicím kotou#em od 
10° do 28°C a m*$e b"t limitována omezova#em po$a-
dované hodnoty. !asov' (ízené sní$ení teploty o 2°C 
je umo$n'no pilotními hodinami Schlüter®- BEKOTEC-
THERM-ER/C nebo roz%í(ením (ídícího modulu 
Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T s timerem.
Integrována je i modulace pulzních délek, zabra,ující 
kolísání teploty v místnosti.
Montá$ se provede jednoduch"m nasazením na p(edem 
namontovan" montá$ní sokl pokojového termostatu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/S Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/S

pokojov% termostat Standard

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTER 230 S/BW 56,51 10
 24 V BTER  24 S/BW 56,51 10

Barva: BW = sn'hobílá
Rozm'ry %/v/hl: 84+x+79+x+27+mm 
Poznámka:
Montá$ní sokl Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
ER/M (#.v"r. BTERM) je nutno objednat jako 
samostatnou polo$ku.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ERF/K je dálkov' 
(ízen" pokojov" termostat "Komfort” pro rádiov' (íze-
nou regulaci teploty. Po$adovanou teplotu lze nastavit 
volicím kotou#em od 10° do 28°C a m*$e b"t limito-
vána omezova#em po$adované hodnoty. Pevné sní$ení 
teploty o 4°C je umo$n'no roz%í(ením (ídícího modulu s 
timerem (Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T). Pro-
vozní stav "Sní$ení teploty zapnuto/vypnuto” je signali-
zováno svítícím symbolem a v p(ípad' pot(eby m*$e b"t 
spínáno i ru#n'. Integrována je i modulace pulzních délek 
slou$ící k zabrán'ní kolísání teploty v místnosti.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ERF/K Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ERF/K

pokojov% termostat dálkov! ovládan%

$.v%r. &"/ ks P = ks

BTERFK/BW 162,73 10

Barva: BW = sn'hobílá
Rozm'ry %/v/hl: 93+x+79+x+27+mm 
Poznámka:
Montá$ní sokl není nutn". 
Baterie jsou sou#ástí dodávky.
Regulace základního chlazení je mo$ná pomocí 
roz%í(ení (ídicího modulu ESME/24KH.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/KKH je pokojov" 
termostat "chlazení/topení" s elektronickou regulací 
teploty pro provoz chlazení a topení v provedení 24+Volt. 
Po$adovanou hodnotu teploty lze nastavit pomocí voli-
cího kotou#e v rozsahu od 10° do 28°C a m*$e b"t 
limitována omezova#em po$adované hodnoty. !asov' 
(ízenou zm'nu teploty o 2° a$ 6°C umo$,uje roz%í(ení 
(ídícího modulu Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T s 
#asova#em. Provozní stavy jsou indikovány odd'len"mi 
sv'teln"mi symboly. Pro p(epínání chlazení/topení ve%-
ker"ch pokojov"ch termostat* KH p(ipojen"ch na (ídící 
modul Schlüter®- BEKOTEC-THERM 24+Volt se pou$ívá 
roz%í(ení (ídícího modulu ESME24KH. Modulace %í(e 
impuls* pro zamezení v"kyv* teploty v místnosti je inte-
grována. Nasazuje se jednoduch"m nastr#ením na d(íve 
osazen" montá$ní sokl pokojového termostatu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/KKH Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ER/KKH

pokojov% termostat chlazení/topení

$.v%r. &"/ ks P = ks

BTER 24 KKH/BW 138,36 10

Barva: BW = sn'hobílá
Rozm'ry %/v/hl: 93+x+79+x+27+mm 
Poznámka:
Montá$ní sokl Schlüter®- BEKOTEC-THERM-
ERM (#.v"r. BTERM) se objednává jako samo-
statná polo$ka.
P(i chladícím provozu je mo$né pouze jedno 
základní chlazení bez p(esné regulace teploty.
Lze pou$ít pouze pro regulované díly 24+Volt.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ERM je montá$ní sokl 
pro elektronicky (ízené pokojové termostaty Schlüter 
ER/C, ER/K, ER/S a ER/KKH 230 nebo 24+Volt. Lze je 
osadit do b'$né vypína#ové krabice pod omítku.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ERM Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ERM

montá'ní sokl pro pokojov% termostat

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230/24 V BTERM 8,39 10

  

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESA je servopohon, 
230 nebo 24+Volt*, pro (ízení pr*toku zp'tn"m ventilem. 
Nasazuje se na ventily vratného potrubí Schlüter rozd'-
lova#e topn"ch okruh*. Provedení se zobrazením zdvihu 
v#etn' kontrolní funkce ventilového adapteru s ochran-
n"m za(ízením proti pronikání vlhkosti. Ventil je dodáván 
v poloze otev(eno (First-open-Funktion).
P(i v"padku proudu se sám uzav(e
P(ipojovací kabel 1+m se zástr#kou

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESA Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESA

servopohon

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESA 230 44,80 10
 24 V BTESA  24 44,80 10

Rozm'ry %/v/hl: 44+x+51+x+48+mm
Poznámka:
Pro regulaci dálkov"m ovládáním je nutno pou$ít 
servopohon 24+Volt*.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R6 je (ídící modul 
230 nebo 24+Volt* jako spínací propojení mezi  Schlüter 
pokojov"m termostatem a Schlüter-servopohony. 
Montá$ se provede pouh"m nasazením na montá$ní li%tu 
integrovanou ve sk(íni rozd'lova#e Schlüter. Kabelové 
proudové p(ipojení a p(ipojení k  Schlüter-servopohon*m 
a pokojov"m termostat*m se provede snadno pomocí 
zástr#ek. P(i(azení je jednozna#n' zna#eno barevn"mi 
symboly.
Max. spínací v"kon je na 6 pokojov"ch termostat*  (= 6 
pokoj*) v$dy po 1–4 servopohonu (topn" okruh), celkem 
v%ak max. 14 servopohon* na jeden (ídící modul. Signa-
lizace funkcí pro "Provozní nap'tí”, "Ji%t'ní p(ístroje” a 
"V"stup spínání pokojov" termostat zapnuto”.
Schlüter-(ídící modul 24+Volt* je vybaven integrovan"m 
trafem.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R6

230+V

24+V

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R6

(ídící modul

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESM 230 R6 130,59 5
 24 V BTESM  24 R6 177,85 5

Rozm'ry d/v/hl: 
230+V = 238+x+75+x+70+mm
24+V = 305+x+75+x+70+mm
Poznámka:
Zástr#kou mohou b"t napojeny následující roz%i-
(ující moduly s rozli%ením na provozní nap'tí 230 
nebo 24+Volt*:
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/R
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/24KH

 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R1 je (ídicí modul 
na 230 nebo 24+ V slou$ící pro spínací propojení mezi 
Schlüter-pokojov"m termostatem a Schlüter-servopo-
hony. Montá$ na pomocnou li%tu ve Schlüter-sk(íni roz-
d'lova#e se provádí jednoduch"m nasazením. Kabelové 
proudové p(ipojení a p(ipojení k Schlüter-servopohon*m 
a pokojov"m termostat*m se provede snadno pomocí 
zástr#ek. P(i(azení je jednozna#n' ozna#eno barevn"mi 
symboly. Spínací v"kon je dimenzován pro jeden poko-
jov" termostat s 1–4 servopohony (topn"mi okruhy). 
Zobrazení funkce pro "Provozní nap'tí”, "Ji%t'ní p(ístroje” 
a "Aktivní spínací v"stup pro pokojov" termostat”.
-ídicí modul Schlüter 24+ V je vybaven integrovan"m 
transformátorem.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R1

230+V

24+V

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R1

(ídicí modul pro 1"místnost

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESM 230 R1 79,50 5
 24 V BTESM  24 R1 134,00 5

Rozm'ry d/v/hl: 
230+Volt = 88+x+75+x+70+mm
24+Volt = 157+x+75+x+70+mm
Poznámka:
Zástr#kou mohou b"t napojeny následující roz%i-
(ující moduly s rozli%ením na provozní nap'tí 230 
nebo 24+Volt*:
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/R
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/24KH
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESMF je dálkov' ovlá-
dan" (ídící modul se 6 nebo 12 kanály (pokojov"mi ter-
mostaty) s integrovan"m trafem 24+ Volt* jako spínací 
propojení mezi dálkov' ovládan"mi Schlüter-pokojov"mi 
termostaty a Schlüter-servopohony. Montá$ pouh"m 
nasazením na montá$ní li%tu integrovanou ve sk(íni roz-
d'lova#e Schlüter. P(ipojení kabel* na Schlüter-servo-
pohony zástr#kami. P(i(azení je jednozna#n' zna#eno 
barevn"mi symboly.
Max. spínací v"kon je na 6 nebo 12 kanál* (pokojov"ch 
termostat*) v$dy po 1–4 servopohonu (topn" okruh), 
celkem v%ak max. 13 servopohon*. Mo$nost zvolit p(i-
(azení pokojov"ch termostat* k 1–4 servopohon*m na 
kanál.
Signalizace funkcí pro "Provozní nap'tí 24+ V”, "Kont-
rola p(íjmu signálu”, "V"stup spínání pokojov" termostat 
zapnuto”. Ochranné zapojení pro p(ípad poruchy poko-
jového termostatu (modus-protimrazová ochrana).
Test rádiového spojení pro zprovozn'ní.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESMF Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESMF

rádiov% (ídící modul

Kanály $.v%r. &"/ ks P = ks

 6 BTESMF 24 R6 527,76 5
12 BTESMF 24 R12 696,67 5

Rozm'ry d/v/hl: 
305+x+75+x+70+mm
Poznámka:
Zástr#kou mohou b"t napojeny následující roz%i-
(ující moduly v provedení 24+Volt*:
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD
–   Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/24KH

 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R12 KNX/EIB je 
(ídicí modul 24+V jako spínací propojení mezi externími 
pokojov"mi termostaty+/ #idly domovní techniky+/ auto-
matizace (KNX/EIB) a Schlüter®- BEKOTEC servopohony 
24+V. Montá$ se provede pouh"m nasazením na mon-
tá$ní li%tu integrovanou ve sk(íni rozd'lova#e. Kabelové 
proudové p(ipojení a p(ipojení k servopohon*m se pro-
vede snadno pomocí zástr#ek. P(i(azení je jednozna#n' 
zna#eno barevn"mi symboly. Max. spínací v"kon je na 
12 pokojov"ch termostat*/ #idel (= 12 pokoj* v$dy po 
1–4 servopohonech (topné okruhy), celkem v%ak  max. 
13 servopohon* na jeden (ídicí modul. Signalizace funkcí 
„provozní nap'tí”, „ji%t'ní p(ístroje” a „aktivní spínací 
v"stup”. Schlüter (ídicí modul 24+V je vybaven integrova-
n"m trafem 230/24+V.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM 
R12 KNX/EIB

Rozm'ry d/v/hl: 
24+V = 305+x+75+x+70+mm
Upozorn#ní:
 Zástr#kou mohou b"t napojeny p(i zohledn'ní 
provozního nap'tí 24+ V následující roz%i(ující 
moduly:
–  Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA
–  Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P
–  Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD

Inicializaci a programování BTESM 24 R12 KNX 
smí provád't pouze autorizovaní elektriká(i se 
vzd'láním v oblasti KNX/EIB.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T je roz%í(ení 
(ídícího modulu s timerem/digitálními hodinami s LCD-
-displejem. Umo$,ující programování se 2 odd'len"mi 
topn"mi zónami (regulace skupin místností). Lze progra-
movat denní a t"denní programy s tvo(ením blok* podle 
dn* v t"dnu, nastavením na letní/zimní #as. 42 pam'&o-
v"ch míst, rezerva 120 provozních hodin.
Snadné spojení zástr#kou. Vhodné pro 230+ Volt*, 
24+Volt* a dálkové ovládání.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/T

roz)í(ení (ídícího modulu s timerem 
digitálními hodinami

$.v%r. &"/ ks P = ks

BTESMET 301,11 5

Rozm'ry d/v/hl: 
65+x+75+x+46+mm
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESM R12 KNX/EIB 

(ídicí modul KNX/EIB

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

24 V BTESM 24 R12 KNX 984,09 5

 nové v"robky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA je roz%í(ení 
(ídícího modulu 230 nebo 24+ Volt* pro napojení 1–8 
dal%ích servopohon* na jeden pokojov" termostat nebo 
1–4 servopohon* na dva pokojové termostaty (ídícího 
modulu. P(i(azení k p(íslu%n"m pokojov"m termostat*m 
je zástr#kou "jumper”.
Snadné spojení zástr#kou. Vhodné pro 230+ Volt*, 
24+Volt* a dálkové ovládání.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/SA

roz)í(ení (ídícího modulu pro servopohony

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESME 230 SA 81,18 5
 24 V BTESME  24 SA 81,18 5

Rozm'ry d/v/hl: 
88+x+75+x+70+mm
Poznámka:
Pro dálkové/rádiové ovládání je nutno pou$ít 
24+V-roz%í(ení.
Celkem ne více ne$ 14 servopohon* na (ídící 
modul (rádio: 13).
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/R je roz%í(ení 
(ídícího modulu pro napojení 1 nebo 2 dal%ích pokojo-
v"ch termostat* s 1–4 servopohony.
Snadné spojení zástr#kou. Vhodné pro 230+Volt* nebo 
24+Volt*.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/R Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/R

roz)í(ení (ídícího modulu pro pokojov% 
termostat 

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESME 230 R 65,47 5
 24 V BTESME  24 R 65,47 5

Rozm'ry d/v/hl: 
88+x+75+x+70+mm
Poznámka:
Celkem ne více ne$ 14 servopohon* na (ídící 
modul.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P je roz%í(ení 
(ídícího modulu pro (ízení #erpadla. Ob'hové #erpadlo 
se vypne, kdy$ jsou uzav(eny v%echny servopohony. 
Nastavení dob'hu 0, 5, 10 nebo 15+minut. V"b'r top-
n"ch zón/druhu provozu (ídícího modulu m*$e b"t p(i(a-
zen p(es zástr#ky "jumper”.
Snadné spojení zástr#kou. Vhodné pro 230+ Volt*, 
24+Volt* a dálkové ovládání.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/P

roz)í(ení (ídícího modulu pro (ízení $erpadla

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESME 230 P 117,83 5
 24 V BTESME  24 P 117,83 5

Rozm'ry d/v/hl: 
88+x+75+x+70+mm
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD je roz%í(ení 
(ídicího modulu pro dvojit" #erpadlov" modul. Umo$-
,uje (ízení #erpadel a spínání dal%ího elektrického spo-
t(ebi#e (nap(. kotel). Ob'hové #erpadlo a dal%í spot(ebi# 
se vypnou, jestli$e jsou v%echny servopohony uzav(eny. 
Nastavení dob'hu je v délce 0, 5, 10 nebo 15+ min. 
Snadné spojení zástr#kou. Vhodné pro 230+V, 24+V nebo 
pro dálkové ovládání.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PD

roz)í(ení (ídicího modulu pro dvojit% 
$erpadlov% modul

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESME 230 PD 138,06 5
 24 V BTESME  24 PD 138,06 5

Rozm'ry d/v/hl: 
88+x+75+x+70+mm
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/KH je roz%í(ení 
(ídícího modulu chlazení/topení pro p(epínání chladícího/
topného provozu ve%ker"ch pokojov"ch termostat* KKH 
p(ipojen"ch k (ídícímu modulu Schlüter®- BEKOTEC-
THERM 24+Volt.
P(epíná se bezpotenciálov"m kontaktem od zdroje tepla/
chladu nebo ru#n' tla#ítkem Set na roz%í(ení (ídícího 
modulu.
Provozní stavy chlazení, topení nebo automatick" provoz 
jsou indikovány t(emi sv'teln"mi diodami. Snadné spo-
jení zástr#kou. Vhodné pouze pro 24+Volt.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/KH Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/KH

roz)í(ení (ídícího modulu chlazení/topení

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

24 V BTESME 24 KH 164,35 5

Rozm'ry d/v/hl: 
88+x+75+x+70+mm
Poznámka:
Pro roz%í(ení (ídícího modulu chlazení/topení se 
pou$ívají pokojové termostaty chlazení/topení.
 

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PS je roz%í(ení 
(ídícího modulu programovou zástr#kou pro spojení 
skupinové regulace kanál* C1 a C2 na (ídícím modulu 
BTESM/R6.
Kanál C1 odpovídá napojení pokojov"ch termostat* 1, 2, 
3 a kanál C2 odpovídá napojení pokojov"ch termostat* 
4, 5, 6 (ídícího modulu BTESM/R6.
Programová zástr#ka se pou$ívá pro regulaci pokojo-
v"ch termostat* p(ipojen"ch na kanály C1 a C2 #asov' 
nastaviteln"m pokojov"m termostatem "Control“.
Instaluje se jednoduch"m nastr#ením na (ídící modul 
pop(. na poslední roz%í(ení (ídícího modulu.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PS Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ESME/PS

roz)í(ení (ídicího modulu programová 
zástr$ka

AC/DC Volt $.v%r. &"/ ks P = ks

230 V BTESME 230 PS 21,98 5
 24 V BTESME  24 PS 21,98 5
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Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová jednotka (nap(. ks, sada) = nejmen%í dodací jednotka
P = balení v balí#ku nebo balící jednotka

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZWK je elektricky 
napájené t'leso k pokrytí zv"%ené pot(eby tepla nap(. v 
koupeln'. Otopné t'leso je napln'no teplonosnou kapa-
linou, je uzav(eno a je p(ipraveno pro elektrické vytáp'ní 
pomocí p(íslu%né elektrické topné ty#e. Pro regulaci je 
p(ilo$eno infra#ervené dálkové ovládání s p(ijímací jednot-
kou. Na dálkovém ovládání je mo$né nastavit po$adova-
nou teplotu místnosti pomocí volicího kotou#e v rozsahu 
od 5° do 30°C. Navíc je mo$né stisknutím tla#ítka "kom-
fortní provoz“ zapnout na jednu nebo dv' hodiny pr*-
b'$né vytáp'ní. Provozní stavy komfortní provoz 1h+/ off 
(vyp)+/ 2h se zobrazují pomocí kontrolky (LED). P(ijímací 
jednotka je p(ipravena k instalaci do krabice pod omítku 
nebo p(ímo na st'nu a je vybavena vypína#em ZAP/VYP 
a kontrolkou pro zobrazení provozního stavu.

Poznámka:
P(edem definované napln'né mno$ství teplonosné 
kapaliny otopného t'lesa se nesmí m'nit.

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZWK
Integrovaná sada p(ipravená k montá$i obsa-
huje:
 - napln'né otopné t'leso zhotovené ze svis-

l"ch poloováln"ch a vodorovn"ch trubek 
kruhového pr*(ezu, prá%kov' lakovan"ch, 
barva sn'hobílá, odstín RAL 9010 

 - 3 upev,ovací konzoly s mo$ností nastavení 
hloubky pro snadnou montá$, barva bílá

 - infra#ervené dálkové ovládání v#etn' baterií 
 - infra#erven" p(ijíma#, IP 24, spínací v"kon: 

10 A+/ 2000 W, ur#en" k instalaci do krabice 
pod omítku nebo p(ímo na st'nu

 - elektrická topná ty# (p(ilo$ena), IP 54, 
380+W nebo 660 W, s p(ipojovacím  
kabelem 1,5+m

Schlüter®- BEKOTEC-THERM-ZWK

otopné t!leso

$.v%r. )"x"v ="mm v%kon topné ty$e &"/ sada P = 
sada

BTZEWK 112504 BW 500+x+1118 380 W 819,95 10
BTZEWK 172607 BW 600+x+1720 660 W 913,84 10

 

Zb"vající vzduchová vrstva umo$,uje rozta$nost 
teplonosné kapaliny p(i zah(ívání.
Elektrická instalace musí odpovídat p(edpis*m a 
musí b"t v souladu s po$adavky p(íslu%né zem'.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kalkula%ní pom)cka

Náklady na podlahové topení Schlüter®- BEKOTEC-THERM souvisí s více faktory, specifick"mi pro 
konkrétní objekt. Jako faktor ovliv,ující propo#et je nap(. nutno zohlednit po#et a velikost místností, po#et 
topn"ch okruh* a vzdálenosti mezi topn"m potrubím i po$adovan" druh regula#ní techniky.

Podle na%í zku%enosti jsme vypo#etli náklady za materiál na základ' brutto cen v%ech pot(ebn"ch sou#ástí 
BEKOTEC-THERM v#etn' regula#ní techniky pro typick" rodinn" d*m na 1+m2. Alternativn' jsme pro velké 
plochy 500+m2 bez p(í#ek vypo#etli pr*m'rnou cenu za 1+m2. Ceny se rozumí bez mzdov"ch náklad* a 
jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tyto hodnoty p(edstavují pouze kalkula#ní orienta#ní hodnoty, které 
se mohou pro r*zné objekty li%it.

Dal%í #ásti konstrukcí, nap(. izolace, pot'r, Schlüter®- DITRA 25 nebo Schlüter®- DITRA-DRAIN 4 a podlaho-
vá krytina, jsou v tabulce uvedeny bez udání ceny a mohou b"t vypo#teny na základ' b'$né kalkulace. P(i-
tom je t(eba mít na z(eteli nízkou spot(ebu materiálu zejména pro pot'r a s tím spojené i rychlé zpracování.

Pom)cka pro kalkulaci rodinn! domek & velké plochy:

'ásti kalkulace Varianty Katalogová 
cena +&/ m2 Materiál Mzda Celkem

Schlüter®- BEKOTEC-THERM
Náklady za:
–  pot#rové desky s v!lisky 

(EN/P bez fólie)

– obvodové pásky
– topné potrubí
–  rozd#lova%e topného okruhu s 

p$íslu"enstvím
– sk$ín# rozd#lova%e
–  regula%ní technika 

(bez #asového ovládání)

Rodinn! domek

Rozestup potrubí 150+mm ca. 44,70

Rozestup potrubí 225+mm ca. 38,50

Velké plochy

Rozestup potrubí 225+mm ca. 27,80

Rozestup potrubí 300+mm ca. 24,70

izolace proti kro#ejovému hluku

Tepelná izolace

Pot'r (cca 30 l/m2)

Schlüter®- DITRA 25 nebo 
Schlüter®- DITRA-DRAIN 4

Tenká vrstva lepidla

Materiál podlahové krytiny

Schlüter®- DILEX dilata#ní profily

Schlüter®- DILEX  
koutové dilata#ní profily

Celkové náklady
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Schlüter®-PROFILY a SYSTÉMY

Schlüter®- BEKOTEC-THERM

Schlüter®- DITRA 25 nebo 
Schlüter®- DITRA-DRAIN 4
Separa#ní roho$

Schlüter®- DILEX
Profily pro dilata#ní spáry v plo%e

Schlüter®- DILEX
Profily pro koutové dilata#ní spáry

Dal" í  sou%ásti  systému

Pro vytvo(ení bezvadné keramické nebo kamenné dla$by ve spojení se Schlüter®- BEKOTEC- 
THERM je nutné pou$ití dále popsan"ch Schlüter-v"robk* (viz zvlá%tní ceník).

Pot$ebujete dal"í informace? Potom 
nám jednodu%e napi%te, zavolejte nebo nás 
nav%tivte na internetu:

Schlüter®- DITRA 25+ / -DITRA-DRAIN 4 
separuje dla$bu z keramiky nebo p(í-
rodního kamene od pot'ru, zamezuje 
p(enosu pnutí nebo trhlin z podkladu 
do dla$by nebo obkladu a slou$í k rov-
nom'rnému rozvád'ní tepla. Schlüter®- 
DITRA 25 lze ve vlhk"ch prostorách pro-
vést jako kontaktní izolaci (dal%í informace 
viz technick" list v"robku 6.1, 6.2).

Schlüter®- DILEX-BWB/-BWS/-KS/-
EDP/-AKWS jsou profily pro dilata#ní 
spáry, které se osazují na Schlüter sepa-
ra#ní roho$ pro nutné rozd'lení dla$by 
na men%í plochy. Jsou tak vyrovnávány 
délkové zm'ny vznikající nap(. st(ídáním 
teplot  (dal%í informace viz technick" list 
v"robku 4.6, 4.7, 4.8, 4.16, 4.18).

Schlüter®- DILEX-EK je profil pro trvale 
pru$né dilata#ní spáry mezi podlahou a 
soklem p(íp. obkladem. Schlüter®- DILEX-
BWA/-AS jsou profily pro pru$né p(ipojení 
p(ilehl"ch stavebních díl* (dal%í informace 
viz technick" list 4.9, 4.10, 4.14).

www.bekotec-therm.cz

www.schlueter-systems.com&– Vítáme Vás!

Na www.schlueter-systems.com 
naleznete úpln" p(ehled na%ich systé-
mov"ch v"robk*.
Snadno. P(ehledn'. Rychle.
M*$ete si stáhnout technické listy, ptát 
se nebo se prost' jen informovat. 
Naleznete zde i kontakty na Va%eho 
regionálního poradce.

Schlüter-Internet
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Dodací platební podmínky

1. V"eobecn#
Ud'lením zakázky p(ijímá objednatel následující dodací a 
platební podmínky. Ty z*stávají v platnosti i po celou dobu 
obchodního vztahu, pokud nebudou provedeny $ádné 
písemné zm'ny.
Rozporujeme p(ípadné nákupní podmínky kupujícího, 
pokud se odchylují od na%ich podmínek. Odchylující se 
jednotlivé podmínky kupujícího jsou pro nás závazné jen, 
kdy$ je písemn' p(ijmeme.
2. Nabídky a ceny
Pokud není v"slovn' ujednáno jinak, jsou v%echny nabídky 
volné a nezávazné. Pro ve%keré dodávky je za prodejní 
cenu pova$ována cena, která je platná v den dodávky. 
V platnosti je v$dy poslední vydan" ceník. Pokud to není 
zvlá%& vyzna#eno, jsou v%echny ceny bez DPH.
3. Dodávka, p$ejímka, místo pln#ní
U v%ech zakázek probíhá zasílání z v"roby nebo z na%eho 
skladu, i u dodávky bez dovozného, na náklady a riziko 
objednatele. Neru#íme za %kody, které vzniknou b'hem 
p(epravy nebo na míst' ur#ení. Objednatel musí po%kození 
nebo ztrátu zbo$í oznámit p(epravní firm' a ohlásit u ní 
nárok na uplatn'ní %kody. Mo$nost dodávky je vyhrazena 
pro v%echny zakázky. Zpo$d'ní dodávky oprav,uje objed-
natele k odstoupení, ale ne k po$adování náhrady %kody. 
Nep(ebíráme záruku za v#asné doru#ení dodávky.
4. Záruka
Reklamace je nutno uplatnit okam$it' po obdr$ení zbo$í, v 
ka$dém p(ípad' p(ed zabudováním zbo$í. Je mo$no po$a-
dovat zru%ení kupní smlouvy nebo sní$ení ceny, jiné nároky 
jakéhokoliv druhu, vypl"vající ze závadné dodávky, zákaz-
níkovi nep(íslu%í. Místem pln'ní je i v p(ípad' dodávky bez 
dovozného místo nalo$ení, tedy Iserlohn. P(i prodeji podle 
vzork* je zaru#en pouze odborn' odzkou%en" objem. 
Ohledn' zpracovávání na%ich v"robk* odkazujeme na na%e 
aktuální prospekty a technické listy. Nep(ebíráme jakékoliv 
p(ísliby o vlastnostech pou$ití, p(esahující tento rámec, je-
din' pokud by byly zvlá%& písemn' potvrzeny. Poradenství 
a návod k pou$ití poskytujeme na základ' na%ich zku%e-
ností a zkou%ek podle na%eho nejlep%ího v'domí, nelze z 
toho odvozovat záruku z na%í strany, s v"jimkou p(ípadu, 
kdy závada dodaného v"robku oprav,uje k nárok*m ze 
záruky #i ru#ení, které vypl"vají ze zákona. U$ivatel v"robku 
tím není zbaven povinnosti, provést v souladu s p(íslu%-
nou situací pro zabudování vlastní, odborn' kvalifikované 
zhodnocení nezávadnosti a pou$itelnosti v"robku p(ed jeho 
zabudováním pro plánovan" ú#el pou$ití. P(i zabudování 
v"robk*, které nap(. z d*vodu jejich novoty neodpovídají 
uznávan"m technick"m pravidl*m, nese zákazník (zpra-
covatel) odpov'dnost za ujednání odpovídajících dohod s 
investorem.

5. Platba
Platba vyú#tované #ástky musí b"t provedena v Euro v ter-
mínu splatnosti. Skonto a rabaty se poskytují jen na základ' 
zvlá%tního ujednání. Ode#tení skonta za novou fakturu je 
vylou#eno, pokud je%t' nejsou uhrazeny star%í, splatné 
faktury. V p(ípad' platby, která neprob'hne v souladu se 
smlouvou, jsme v den splatnosti oprávn'ni bez p(edcho-
zího upozorn'ní ú#tovat úroky ve v"%i 5% nad základní 
úrokovou sazbou (§ 247, odst. 1 BGB) p.a. Akceptace, 
sm'nky nebo %eky, p(ijaté k placení jsou pova$ovány za 
platbu teprve po jejich proplacení. Nedodr$ení platebních 
podmínek nebo jiné okolností, které nám budou známy 
teprve po uzav(ení smlouvy a které sni$ují úv'ruschopnost 
kupujícího, mají za následek okam$itou splatnost v%ech na-
%ich pohledávek a oprav,ují nás k odstoupení od smlouvy. 
Dodávky pro nám neznámé zákazníky nebo v p(ípad' 
mal"ch zakázek, #i z jiného pro nás d*le$itého d*vodu, 
m*$eme zasílat na dobírku, nebo po$adujeme p(i jejich 
vyzvednutí platbu v hotovosti.
6. V!hrada vlastnického práva
Zbo$í z*stává v na%em vlastnictví do té doby, dokud nej-
sou uspokojeny v%echny na%e pohledávky, vypl"vající z 
obchodního vztahu v*#i kupujícímu. Kupující je povinen nás 
neprodlen' informovat o p(ístupu t(etí osoby ke zbo$í, které 
je dodáno s v"hradou vlastnického práva. Pokud bude 
námi dodané zbo$í, nebo v'ci z n'j vyrobené, prodáno dál, 
nebo zabudováno do pozemku t(etí osoby tak, $e se stane 
podstatnou sou#ástí pozemku t(etí osoby, pak pohledávky 
a vedlej%í práva, která prodávajícímu vzniknou z tohoto 
prodeje nebo zabudování v*#i odb'rateli nebo t(etí osob', 
p(echází na nás. Nevy$aduje to zvlá%tního prohlá%ení o 
odstoupení. Práva z v"hrady vlastnického práva platí a$ do 
úplného uvoln'ní od p(ípadn"ch závazk*, které prodávají-
címu+/ dodavateli vznikly v zájmu kupujícího+/ odb'ratele.
7. Odchylky
Pro platné zm'ny v"%e uveden"ch podmínek je zapot(ebí 
písemné dohody. Ústní a telefonické dohody jsou platné jen 
tehdy, kdy$ jsou písemn' potvrzeny. Protikladné podmínky 
kupujícího nemohou b"t uznány. Pokud by m'la b"t jed-
notlivá ustanovení t'chto dodacích a platebních podmínek 
v rozporu s platn"m právem, pak tím není dot#ena právo-
platnost zb"vajících ustanovení.
8. Místo soudu a záv#re%ná poznámka
Místem soudu i pro zále$itosti sm'nky a %eku, pokud je 
kupující podnikajícím, na kterého se vztahuje obchodní 
zákoník v plném rozsahu, nebo platí jiné p(edpoklady § 38 
ZPO, je Iserlohn p(íp. Hagen. Pro ve%keré spory, vzniklé na 
základ' smlouvy, platí v"lu#n' zákony Spolkové republiky 
N'mecko, a to v rozsahu platnosti pro obchodování mezi 
tuzemci v tuzemsku. Neú#innost jednotliv"ch ustanovení 
t'chto prodejních a dodacích podmínek nemá vliv na ú#in-
nost zb"vajících ustanovení.
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Vá% odborn" prodejce:

Vydáním tohoto ilustrovaného ceníku ztrácejí platnost ve%keré p(edchozí ceníky. Vyhrazujeme si právo na zm'ny, omyly, tiskové 
chyby a na zm'ny, které slou$í inovaci produktu nebo jsou nezbytné kv*li dodávce. Kv*li technice tisku mohou p(i reprodukování 
obrázk* v tomto ilustrovaném ceníku vzniknout barevné odchylky.

Schlüter®- DITRA-HEAT-E
Ideální dopln#k pro je"t# vy""í  
komfort bydlení!

Elektrické temperování podlahy s technologií Schlüter®-DITRA.
Kompatibilní systém se Schlüter®-BEKOTEC-THERM.
Více informací naleznete na www.schlueter.cz.


