KATALOG PRODUKTOWY
Innowacyjne produkty dla optymalnej temperatury

SPIS TREŚCI

Opis

Zastosowanie

Nr. katalogowy

Ogrzewanie podłogowe / kontrola temperatury podłogi
Maty o zmniejszonej grubości 150W/m2 /
Kable grzewcze o zmniejszonej grubości 12,5 W/m
Mini maty o zmniejszonej grubości 150W/m2 /
Mini kable grzewcze o zmniejszonej grubości 10 W/m

Strona
6

Do montażu pod płytki lub w wylewce. Dla nowych jak
również remontowanych mieszkań/domów
Do montażu pod płytki lub w wylewce. Dla nowych jak
również remontowanych mieszkań/domów

Hem 30751 /Hem 37702

8

Hem 30900 / Hem 37701

9

10

Ogrzewanie podłogowe bezpośrednie lub akumulacyjne – maty dwuobwodowe
GREEN ACCU MAT® - 80W/m2 (40W + 40W)

Do montażu w wylewce jak ogrzewanie akumulacyjne

Hem 31875

14

GREEN ELECTRIC MAT® - 140W/m2 (70W + 70W)

Do montażu w kleju pod płytkami lub w wylewce jako
ogrzewanie bezpośrednie lub akumulacyjne

Hem 30770

15

Termostat do mat dwuobwodowych

Zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu

Hem 93085

20

SOLAR-LOG 1200

Zapis i odczyt danych z paneli fotovoltaicznych

Hem 93120

21

22

TWIN TURBO MAT® - szybkie ogrzewanie
TWIN TURBO MAT® - 220W/m2 (110W + 110W)

Do montażu w kleju pod płytkami lub w wylewce jako
ogrzewanie bezpośrednie lub akumulacyjne

Hem 30771

Kable grzewcze do betonu
Kable grzewcze 17W/m - jedno-stronnie zasilane do betonu
Kable grzewcze 17W/m - dwu-stronnie zasilane do betonu

29
Do rozmrażania lodu i śniegu na zewnątrz oraz do montażu
w betonie i piasku
Do rozmrażania lodu i śniegu na zewnątrz oraz do montażu
w betonie i piasku

Hem 37710

30

Hem 37720

31

Ochrona przed mrozem
Maty grzewcze 300W/m2 / kable grzewcze 27W/m do betonu
Maty grzewcze 300W/m2

32
Do rozmrażania lodu i śniegu na zewnątrz oraz do montażu
w betonie i piasku
Do rozmrażania lodu i śniegu na zewnątrz oraz do montażu
w betonie i piasku

Hem 31800 / Hem 37731

35

Hem 31851

36

HEM-SYSTEM® Kontrola mrozu
Kabel grzewczy z termostatem do ochrony rur przed mrozem

37
Do umieszczenia na rury z wodą dla zwierząt które
przebywają na zewnątrz lub w stajni/oborze

Hem 35602

Ogrzewanie rynny
Kabel grzewczy z termostatem do rynny

39

40
Do rynny dachowej i rur spustowych

Hem 36613

Stadiony / trawniki
Kable grzejne do samodzielnego montażu

23

42

44
Zewnętrzne ogrzewanie pod trawnik lub w beton,
ochrona przed mrozem nawadniania boisk

Hem 65406

Regulacja/Termostaty

48

56

Dwu-obwodowy termostat

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Hem 93085

60

System ostrzegawczy przed śniegiem i lodem

System ochrony przed lodem/śniegiem

Hem 93159 / 93160

61

Akcesoria
Dystanse do kabli grzewczych

62
Do łatwego mocowania kabli grzewczych do podłoża

Hem 20060 - 20063

63

Jakość i innowacyjność to
obietnica dla naszych klientów!

Tradycja i sukces firmy rodzinnej HEMSTEDT
HISTORIA
Wszystko zaczęło się w 1974 r. w małej wiosce niedaleko regionu metropolitalnego Stuttgartu: Dieter i Silvi Hemstedt
rozpoczynają własną działalność gospodarczą, której celem jest produkcja wysokiej jakości przewodów grzejnych. I to działa:
cztery lata później w firmie pracuje ponad 20 pracowników, szybko rośnie sprzedaż i zapotrzebowanie produkty, rośnie również
ilość oferowanego asortymentu. Do sprzedaży trafia technologia dla chłodni i coraz więcej klientów prosi o specjalistyczne
rozwiązania, które Hemstedt może zrealizować szybko i dokładnie. Ta elastyczność i wysoka jakość sprawiają, że Hemstedt jest
szybko znany na całym świecie. Coraz więcej dostaw jest realizowanych od zakładu produkcyjnego do Chin, USA, Rosji i wielu
innych krajów. Obecnie 60 osób pracuje na powierzchni 17.500 metrów kwadratowych w dziale rozwoju i produkcji.
Zarząd Hemstedt składa się z Dietera Hemstedta, przewodniczącego zarządu Hemstedt i dwóch innych członków. W 1990 roku
do zespołu dołączyło drugie pokolenie - Sabine i Andreas Hemstedt. Od 2006 r. pracowali jako kierownicy, a członkami zarządu
zostali w 2011 r.
Obecnie firma zajmuje się głównie opracowywaniem, produkcją energooszczędnych systemów grzewczych, które wnoszą
znaczący wkład nie tylko w budowanie domu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, ale także przyjemnego
klimatu. Dzięki czemu Hemstedt otrzymał już nagrodę "Top 100" oraz "In-dustriepreis Best Of" w 2014 i 2016 r. Dwukrotnie
nagrodzony podczas targów w Hanowerze. W 2015 roku firma wygrała nagrodę "Querdenker Avard" za niekonwencjonalne i
innowacyjne pomysły.
Ale tak jak ciągle rozwijamy nowe pomysły i rozwiązania, jedna tradycja zawsze pozostaje taka sama: doskonała jakość w 100%
zrobione w Niemczech "100% Made in Germany"!

HEMSTEDT®- jakość: Doskonała!

EU-Examination certificate KEMA 09ATEX0021 U
EN 60079-0 : 2012+A11
prEN 60079-30-1 : 2016

EN 60079-30-1 : 2007
EN 60079-31 : 2014

Silvi i Dieter Hemstedt - Założyciele
IECEx Certificate of conformity IECEx KEM 10.0010 U
IEC 60079-0 : 2011
IEC/IEEE 60079-30-1 : 2015

JAKOŚĆ - PODPISANA I POTWIERDZONA

Top-Innovator 2008 i 2015 - Nagroda, która potwierdza nasze działania!

Hemstedt otrzymuje nagrodę Top 100 za szczególnie innowacyjne produkty do ogrzewania podłogowego i ochrony przed mrozem

Razem z mentorką Ranga Yogeshwar, "TOP 100" honoruje każdego roku 100 najbardziej innowacyjnych firm niemieckich z małych i średnich
przedsiębiorstw. TOP 100 jest już ponad 20 lat, jako jedyny punkt odniesienia w sprawdzaniu innowacji w Niemczech. Oznacza to, że "TOP
100" nie przyznaje nagród za konkretny produkt, istnieje wiele etapów innowacji które są sprawdzane pod mikroskopem. Profesor Nikolaus
Franke i jego zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu są odpowiedzialni za naukowe zarządzanie projektem. Jesteśmy dumni, że po
raz drugi otrzymaliśmy tę prestiżową nagrodę, ponieważ potwierdza ona, że podążamy z naszymi myślami i działaniami we właściwym
kierunku - a mianowicie oferując naszym klientom zawsze pionierskie innowacje, które zawsze są o krok do przodu!

Niemiecka nagroda "Industrie-preis" w 2014 i 2016 r. za nasze energooszczędne produkty z GREEN

Ogrzewanie elektryczne jest dziś dość przyjazne dla środowiska. Nagroda Industire-preis potwierdza to dla systemów ogrzewania podłogowego Hemstedt.

Dzięki naszym nowym podłogowym matom grzewczym GREEN ELECTRIC MAT® i GREEN ACCU MAT® stworzyliśmy nie tylko wysokiej
jakości produkt "Made in Germany", który pomaga ogrzewać w 100% w sposób neutralny dla klimatu, ale także wyróżnia się innowacyjnością.
Decyzję w tym konkursie, odbywającym się regularnie od 2006 roku, podejmuje niezależne jury złożone z 30 profesorów renomowanych
niemieckich uniwersytetów i instytucji badawczych oraz dziennikarzy branżowych i przedstawicieli branży. Co roku oceniają ponad 5000
zgłoszonych produktów. Decydującymi czynnikami są dojrzałość i przyszłościowe używanie produktu, ale także skuteczne korzyści,
zwiększające wydajność i funkcjonalność. "Innowacja oznacza dla mnie, że produkt lub metoda wyróżnia się znacząco i zaskakująco na
podstawie istniejącego stanu techniki." (Prof. Dr. Thorsten M. Buzug, Uniwersytet Lubeki, Niemcy) "Innowacyjne rozwiązanie branżowe
wykorzystuje najnowszy potencjał techniczny i naukowy, oszczędza zasoby, zapewnia nową funkcjonalność i absolutne bezpieczeństwo, jak
również są przyjazne dla użytkownika. "(Prof. Dr. Rainer Laur, Uniwersytet w Bremie, Niemcy)
Tak więc Hemstedt wychodzi z tłumu i udowadnia, że dobra jakość w połączeniu z innowacyjnymi pomysłami stanowią składniki udanego
produktu który zainteresuje klienta. I to zostało potwierdzone w następnym roku dzięki "Quer-denker-Award", a dwa lata później ponownie
przez "Industriepreis 2016"

Querdenker 2015 - nagroda dla myślicieli lateralnych!

Hemstedt otrzymuje nagrodę głównie z uwagi na przyszłościowe maty grzewcze do ogrzewania akumulacyjnego.

Przecierając nowe szlaki, pozostawiając stare sposoby myślenia. Tylko to może uczynić przyszłość innowacyjną. I to właśnie ta zdolność
prestiżowego jury "Querdenker Club" przyznawana jest corocznie od 2009 roku. W 2015 pożądane trofeum trafiło do byłego niemieckiego
ministra spraw zagranicznych Hansa-Dietricha Genschera oraz legendy telewizyjnej Thomasa Gottschalka i - do Hemstedt! Za nowe pomysły
i innowacje w dziedzinie oszczędzania energii i oszczędzania zasobów naturalnych. Tak więc rodzinna firma z Szwabii ponownie wyróżnia się
z tłumu dzięki tej nagrodzie za produkty z serii GREEN - GREEN ELECTRIC MAT® i GREEN ACCU MAT® i wyznacza nowe standardy w
dziedzinie elektrycznego ogrzewania podłogowego!
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HEM-SYSTEM ®
Innowacja jako standard!

HEM-SYSTEM® – innowacyjne połączenie kabli w jednej otulinie
Ten wynalazek od Hemstedt zrewolucjonizował przemysł! Każdy kabel grzewczy wymaga połączenia
przewodu grzewczego z zasilającym. Wykonywane to było zazwyczaj za pomocą mechanicznego
połączenia które następnie było izolowane za pomocą rurki termokurczliwej. Problem: z jednej strony ta
metoda nie jest w 100% wodoodporna co może doprowadzić wcześniej lub później do uszkodzenia, np.
zastosowaniu zewnętrznym - ogrzewania rur i rynien. Przy ogrzewaniu podłogowym pojawił się kolejny
problem grubość, ponieważ wiązki były grubsze, a więc układanie było trudniejsze.
Przełom
Z HEM-SYSTEM® połączenie kabla grzewczego i zasilającego jest zrobione jako całość. Oznacza to
również, że kompletna izolacja jest bezproblemowa, ponieważ nie stosuje się izolacji termokurczliwych.
Zalety są oczywiste: absolutnie wodoodporny, łatwiejszy w instalacji, ponieważ kabel jest cienki na całej
jego długości. I jeszcze jedna zaleta: z powodu pominięcia etapu roboczego elektryczne ogrzewanie
podłogowe jest nie tylko lepsze i trwalsze, ale także tańsze!
Samoprzylepna mata grzewcza Hemstedt® o zmniejszonej grubości w której użyto HEM-SYSTEM® od
2005 r. : połączenie między kablem zasilającym a grzewczym jest teraz bez zgrubień, dzięki czemu
eliminowane są typowe problemy związane z nieporęcznymi izolacjami termokurczliwymi. Upraszcza to
pracę dla montera podłogi i elektryka. Wszystkie kolejne prace mogą być wykonywane na płaskiej
powierzchni. HEM-SYSTEM® stał się skutecznym rozwiązaniem.

INNOWACYJNY PRODUKT DLA
JESZCZE ŁATWIEJSZEGO MONTAŻU
Przewód zasilający - zimny

Jednolita izolacja zewnętrzna

Przewód grzewczy

Jednolita izolacja zewnętrzna jest absolutnie wodoodporna i dzięki temu jest idealna do
montażu wymagających zabezpieczenia przed wilgocią.

Ciepło szyte na miarę - łatwe dostosowanie do pomieszczenia
Bezpośrednio od producenta - made in Germany
Łatwy montaż - cała siatka jest samoprzylepna
Jednolita izolacja zewnętrzna - 100% wodoodporna
Powłoka izolacyjna całkowicie odporna na chemikalia i temperaturę
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HEM-SYSTEM ®
ZMNIEJSZONA GRUBOŚĆ, MATA DO BEZPOŚREDNIEGO OGRZEWANIA
dla każdego wykończenia - dla nowych jak i odnawianych pomieszczeń/budynków

CIENKA
MATA
GRZEWCZA
Łatwy montaż - bardzo cienka
Mata grzewcza
Przykład wykończenia
Podłoga (płytki, gres, kamień,
itp.)

Mata grzewcza w kleju
Wylewka wraz z izolacją
termiczną

Mata grzewcza
Przykład wykończenia
Podłoga (drewniana, panele, itp. )
Mata wygłuszająca (podłoga
pływająca)
Mata grzewcza w wylewce
Wylewka wraz z izolacją

Listwa przypodłogowa
Beton
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Listwa przypodłogowa
Beton

OGRZEWANIE PODŁOGOWE DLA IDEALNEGO, ZDROWEGO KLIMATU
Łatwe i indywidualnie wdrażanie z cienkimi matami i kablami grzewczymi w nowych i starych budynkach.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe - przyszłościowa technologia!

Bez względu na to jak przemiany energetyczne w różnych krajach mogą wyglądać - jedno jest jasne:
obecny trend to odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej. A te źródła zwykle
wytwarzają energię elektryczną! Dzięki temu elektryczne systemy ogrzewania podłogowego są bardziej
interesujące. Systemy ogrzewania podłogowego mają wiele zalet. Szybkie i bezpośrednie ogrzewanie ponieważ nasze bardzo cienkie maty grzejne są układane bezpośrednio pod wykończenie podłogi. Gdy
włączymy ogrzewanie podłogowe, po kilku minutach tworzy się nam przyjemne, dobrze rozproszone
ciepło. Ta "bezpośrednia reakcja" ogrzewania podłogowego przy użyciu cienkiej mat grzewczej
zapewnia krótszy czas nagrzewania podłogi, a tym samym mniejsza zużycie energii elektrycznej.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe dla każdego rodzaju wykończenia
podłogi
W programie Hemstedt znajdziesz ogrzewanie podłogowe dla każdej podłogi. Dywan, laminat, parkiet,
płytki lub kamień. Ponadto Hemstedt ma unikalny HEM-SYSTEM®, co oznacza, że połączenie
pomiędzy przewodem grzewczym a zasilającym jest wykonane w jednej izolacji zewnętrznej bez
potrzeby stosowania dodatkowej izolacji termokurczliwej, co zapewnia nam 100% wodoodporność.
Jest również cienka jak reszta kabla grzewczego. To sprawia, że montaż ogrzewania podłogowego jest
łatwiejsze i umożliwia minimalny wzrost gruntu. Tak więc ogrzewanie podłogowe Hemstedt jest
idealne, na przykład do renowacji starych budynków.

Zdrowe ciepło od dołu

Nawet Rzymianie i wielki mongolski władca Czyngis-chan znali kojące ciepło podgrzewanej podłogi.
Możemy je mieć już dziś! Dzieci mogą swobodnie bawić się na podłodze, a mieszkańcy mogą
swobodnie chodzić boso po domu - kojąca i zdrowa ulga dla stóp w coraz bardziej uciążliwym
codziennym świecie. Ponieważ współczesne systemy ogrzewania podłogowego nie ogrzewają już
powierzchni wykończenia podłogi - podobnie jak w starych systemach - powyżej 26°C, w powietrzu
unosi się mniej pyłu z ziemi, jak na przykład w przypadku grzejników, które rozwijają znacznie większe
"przyciąganie" z powodu ich wymuszonej wyższej temperatury. Ponadto ogrzewanie podłogowe
zapewnia zmniejszenia wilgotności przy podłodze, zmniejszając w ten sposób rozprzestrzenianie się
pleśni i roztoczy. Ogromne znaczenie ma tutaj elektryczne ogrzewanie podłogowe, ponieważ
temperaturę można regulować lepiej i bardziej bezpośrednio niż w przypadku konwencjonalnego
ogrzewania podłogowego wodnego.

tażu
ość mon enie
k
o
s
y
w
ończ
Mała
m + wyk
Max. 5 m

Nieograniczona przestrzeń dzięki ogrzewaniu podłogowemu

Czynnik, którego nie wolno nam nigdy zapomnieć w systemie ogrzewania podłogowego: nie trzeba
montować grzejników na ścianach. Ponieważ nie ważne jak małe, niskie lub cienkie są grzejniki zabierają przestrzeń z pomieszczenia. Więc jeśli chcesz ustawić swoją przestrzeń mieszkalną inaczej,
jesteś ograniczany w indywidualności poprzez położenie grzejnika lub jeszcze gorzej - kilku grzejników.
W wynajmowanych nieruchomościach bezwzględny argument za ogrzewaniem podłogowym.

Ogrzewanie podłogowe dla większego bezpieczeństwa, dla każdego
pomieszczenia

Ogrzewanie podłogowe nadaje się nie tylko do pomieszczeń mieszkalnych, ale przede wszystkim do
łazienek. Tutaj ogrzewanie podłogowe może stworzyć klimat, który jest postrzegany jako przyjemny
znacznie szybciej, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dzięki szybszemu wysychaniu wilgoci z
podłogi. Kable grzewcze w rolce lub sprzedawane w gotowych odcinkach zapewniają możliwość
tworzenia całkowicie spersonalizowanych powierzchni, dzięki czemu ogrzewanie podłogowe jest
realizowane w zakamarkach i na małych przestrzeniach.
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MATY ORAZ KABLE GRZEWCZE O
ZMNIEJSZONEJ GRUBOŚCI

Bardzo cienkie, jednolita izolacja zewnętrzna, wodoodporna, mata
samoprzylepna i łatwa w montażu i użytkowaniu
Przyjemna emisja ciepła w każdym pomieszczeniu!
Maty grzewcze oraz kable grzewcze - jednostronnie zasilane do montażu jako ogrzewanie podłogowe w każdym
obiekcie, dzięki zaledwie kilku milimetrowej grubości oraz możliwości montażu praktycznie wszędzie. Sposoby
montażu - bezpośrednio w kleju do płytek lub w wylewce samopoziomującej. Idealny dla nowych jak również
podczas remontu starszych budynków.

jednolita

wewnętrzna

Klasa: M1
600 N

Indoorizolacja

jednostronnie
Sleveless
zasilana

Outdoor

1

łatwe
dopasowanie

Outdoor

Dane techniczne
Napięcie nominalne..............................................................................230 V
Moc ......................................................................................................150 W/m²
Kabel zasilający ......................................................................................1 x 4.00 m
Minimalna temperatura montażu ...... ...................................................5 °C
Najmniejszy promień gięcia .................................................................6 x dA
Tolerancja oporności ...........................................................................-5 % / +10 %
Certyfikacja .........................................................................................VDE
Łączenie kabla zasilającego i grzewczego ..............................................Jednolita izolacja zewnętrzna
Izolacja ..... ............................................................................................Fluoroplastikowa
Szerokość dostarczana ..........................................................................0.46m
Szerokość obliczeniowa ........................................................................0.50 m

150 W/m² 230 V
Jednostronnie zasilana mata grzewcza
Moc
Szerokość
Obliczeniowa
2
grzewcza W Pow. m
szrokość m
maty m
150
225
300
375
450
525
600
675
750
900
1050
1200
1350
1500
1800
2250

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
15.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
24.00
30.00

Kabel grzewczy
Nr. katalogowy

Długość m

Nr. katalogowy

HEM 30751-150
HEM 30751-225
HEM 30751-300
HEM 30751-375
HEM 30751-450
HEM 30751-525
HEM 30751-600
HEM 30751-675
HEM 30751-750
HEM 30751-900
HEM 30751-1050
HEM 30751-1200
HEM 30751-1350
HEM 30751-1500
HEM 30751-1800
HEM 30751-2250

12.07
17.66
23.77
29.87
35.97
41.56
47.67
53.77
59.87
71.57
83.77
95.47
107.67
119.37
143.27
179.37

HEM 37702-12.07
HEM 37702-17.66
HEM 37702-23.77
HEM 37702-29.87
HEM 37702-35.97
HEM 37702-41.56
HEM 37702-47.67
HEM 37702-53.77
HEM 37702-59.87
HEM 37702-71.57
HEM 37702-83.77
HEM 37702-95.47
HEM 37702-107.67
HEM 37702-119.37
HEM 37702-143.27
HEM 37702-179.37

Accessories
Article designation

Order no.

Cold connection cable for extension 3 x 1.00 mm², 1.00 m, black

81302-1.00 BL/SW

Mounting sleeve (1 piece, factory fitted), for extension

26121

Copper end seal sensor (OD 15.20 mm / ID 12.50 mm)

20079

Plastic switch socket for room thermostat

20702

Sensor tube for room thermostat, length: 2.50 m

20703

Analog point scale regulator with sensor, flush

93088

Intelligent temperature monitoring
timer thermostat with self-teach function and sensor, flush

93089

Distance bars

20063

Spare temperature sensor for analogue controller

93088 sensor

Spare temperature sensor for clock thermostat

93089 sensor

Repair sleeves on request
W budynkach mieszkalnych wymagane jest podłączenie maty poprzez bezpiecznik różnicowo-prądowy min. 30mA
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MINI MATY ORAZ KABLE GRZEWCZE O
ZMNIEJSZONEJ GRUBOŚCI

E

Bardzo cienkie, jednolita izolacja zewnętrzna, wodoodporna, mata
samoprzylepna i łatwa w montażu i użytkowaniu

HEM-SYSTEM® MINI maty grzewczy oraz MINI kable grzewcze jednostronnie zasilane o redukowanej
grubości do montażu bezpośrednio w kleju pod płytki lub w wylewce samopoziomującej.
Bezkonkurencyjne w remontach i renowacjach starszych budynków dzięki swojej niewielkiej grubości.
HEM-SYSTEM® MINI jest idealny do wąskich pomieszczeń takich jak hol, łazienka, garderoba, itp. Jak
również można je zastosować w łodziach i jachtach.
jednolita

Indoorizolacja

wewnętrzna

Klasa: M1
600 N

Dane techniczne
Napięcie nominalne..............................................................................230 V
Moc ......................................................................................................150 W/m²
Kabel zasilający ...................................................................................................1 x 3.00 m
Minimalna temperatura montażu ...... ...................................................5 °C
Najmniejszy promień gięcia .................................................................6 x dA
Tolerancja oporności ...........................................................................-5 % / +10 %
Certyfikacja .........................................................................................VDE
Łączenie kabla zasilającego i grzewczego ..............................................Jednolita izolacja zewnętrzna
Izolacja ..... ............................................................................................Fluoroplastikowa

jednostronnie

Sleveless
zasilana
Outdoor

1

łatwe
dopasowanie

Outdoor

150 W/m² 230 V
Mini mata grzewcza jednostronnie zasilana
Moc
grzwacza W
45.00
67.50
90.00
112.50

Pow. m2
0.30
0.45
0.60
0.75

Obliczeniowa
szerokość m
0.30
0.30
0.30
0.30

Długość
m
1.00
1.50
2.00
2.50

Mini kabel grzewczy
jednostronnie zasilany
Nr. katalogowy

HEM 30900-45
HEM 30900-67.5
HEM 30900-90
HEM 30900-112.5

Nr. katalogowy

Długość m
4.57
6.76
8.96
11.42

HEM 37701-4.57
HEM 37701-6.76
HEM 37701-8.96
HEM 37701-11.42

Accessories
Article designation

Order no.

Cold connection cable for extension 0.75 mm2, black / 1.00 m

81302-1.00 BL/SW

Mounting sleeve (1, factory fitted), for extension

26121

Aluminium sensor sleeve (AD 15.20 mm / ID 12.50 mm)

20079

Plastic switch socket for room thermostat

20702

Sensor tube for room thermostat, length: 2.50 m

20703

Analog point scale regulator with sensor, flush

93088

Intelligent temperature monitoring
timer thermostat with self-teach function and sensor, flush

93089

Spare temperature sensor for analogue controller

93088 sensor

Repair sleeves on request
W budynkach mieszkalnych wymagane jest podłączenie maty poprzez bezpiecznik różnicowo-prądowy min. 30mA

Przyjemna emisja ciepła w każdym miejscu!
Maty grzewcze od Hemstedt pozwalają wykonać ogrzewanie podłogowe w każdym pomieszczeniu, ponieważ maty
mają kilka milimetrów grubości i mogą być montowane wszędzie. Ogólnie rzecz biorąc, elektryczne ogrzewanie
podłogowe kładzie się bezpośrednio w kleju do płytek lub w wylewce samopoziomującej. Zalety są oczywiste:
Bezpośrednie ogrzewanie
Ciepło jest odczuwalne prawie natychmiast, po włączeniu podłogowego ogrzewania elektrycznego wyczuwalna jest
emisja ciepła, a wszystko to dzięki temu że matę grzewczą umieszczamy w kleju bezpośrednio pod płytki lub w
cienkiej wylewce. Nie jest potrzebne długie wstępne ogrzewanie jak w przypadku ułożenia głęboko w ziemi
ogrzewania podłogowego wodnego lub tradycyjnych grzejników i konwektorów zamontowanych na ścianach,
oszczędzasz w ten sposób na energii elektrycznej.
Idealny dla alergików
Ponieważ nowoczesne elektryczne ogrzewanie podłogowe pracuje z temperaturami podłogi wynoszącymi
maksymalnie 28°C, w pomieszczeniu panuje przyjemne i delikatne rozproszenie ciepła. Nie powstają gwałtowne
przepływy powietrza, np. jak ma to miejsce w klasycznych grzejnikach. Więc mniej pyłu jest unoszone. Przy ciepłej,
suchej podłodze prawie całkowicie zapobiega się rozprzestrzenianiu się roztoczy.
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HEM-SYSTEM ® GREEN

OGRZEWANIE OSZCZĘDZAJĄCE ENERGIE ELEKTRYCZNĄ
DWUOBWODOWE MATY GRZEWCZE

GREEN
Jako ogrzewanie akumulacyjne lub bezpośrednie
GREEN ACCU MAT®
w lub pod wylewkę

wylewka grzewcza
siatka samoprzylepna
mata grzewcza
folia PS
dwie warstwy izolacji
listwa przypodłogowa
beton

GREEN ELECTRIC MAT®
bezpośrednio pod
wykończenie podłogi
wykończenie podłogi
siatka samoprzylepna
mata grzewcza w kleju
wylewka z izolacją
termiczną
listwa przypodłogowa
beton
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HEMSTEDT ® HEM-SYSTEM ®
OGRZEWANIE AKUMULACYJNE

Jednolita izolacja zewnętrzną i dwa-obwody grzewcze

Mniejsze zużycie energii - więcej ciepła!

100%ogrzewanie neutralne dla klimatu oszczędzaj zasoby

Ogrzewanie akumulacyjne GREEN ELECTRIC MAT® i
GREEN ACCU MAT® są przyszłościowymi innowacjami od
Hemstedt.

Jeśli maty grzewcze GREEN są zasilane z paneli
fotowoltaicznym lub za pomocą wiatru to nie tylko ogrzewa się
w sposób neutralny dla klimatu, ale w dodatku z
dla
środowiska. Wynika to z faktu, że podczas gdy paliwa kopalne
uwalniają duże ilości CO2 , a paliwa pelletowe, emitują do
atmosfery tylko tyle CO2, ile może zaabsorbować ponowne
sadzenie lasu, dzięki czemu emisja CO2 podczas ogrzewania
energią elektryczną z właściwego źródła energii i las może
rosnąć i przekształcić CO2 wytwarzany w innym miejscu w
tlen.

Wynika to z faktu, iż nowe maty grzewcze z serii GREEN
idealnie nadają się do zastosowania w domach
energooszczędnych lub pasywnych, w oparciu o technologię
cienkich mat grzewczych Hemstedt, która została
wypróbowana i przetestowana przez dziesięciolecia. Dwa
obwody grzewcze o niskiej mocy pozwalają na oszczędzanie
energii: jeśli potrzebne jest szybko ciepło, wówczas dwa
przewody grzejne znacznie szybciej podgrzewają podłogę do
pożądanej temperatury niż mata grzewcza z tylko jednym
przewodem grzewczym.

Dzięki temu maty grzewcze Hemstedt w połączeniu z
odnawialnym źródłem energii to odpowiednie połączenie
energetyczne stanowią cenny wkład w ochronę klimatu!

W momencie gdy osiągniemy optymalną temperaturę podłogi
automatycznie odłączany jest jeden obwód grzewczy i
temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana z dużo
mniejszym
zużyciem
energii
w
porównaniu
z
konkurencyjnymi systemami ogrzewania połogowego
elektrycznego.

PLUS DLA ŚRODOWISKA
PLUS DLA PRZYSZŁOŚCI

Przechowuj energie - optymalizuj jej zużycia
GREEN ACCU MAT® wykorzystują poniekąd pomysł
zastosowany w "grzejnika akumulacyjnych", jednakże w
wersji 2.0! Oznacza to że w połączeniu z inteligentnym
systemem kontroli, ogrzewanie będzie działać tylko wtedy
gdy więcej energii elektrycznej będzie wytwarzane poprzez
panele fotowoltaiczne niż jest obecnie zużywane. Z uwagi na
fakt iż GREEN ACCU MAT® jest zamontowana głębiej w
wylewce, dzięki czemu energia jest akumulowana w
podłodze i jest stopniowo uwalniana przez wiele godzin bez
konieczności użycia dodatkowej energii.
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W niedalekiej przyszłości w "systemach inteligentnego
zarządzaniu energią", będzie możliwe ogrzewanie, gdy na
przykład dostępna jest nadmierna energia z wiatru. Pozwalać
to będzie na zmniejszenie szczytów w s ieciach
energetycznych, co w przeciwnym razie doprowadziłoby do
destabilizacji w dostawach energii elektrycznej. Wymagane do
tego systemy sterowania są dostępne już dzisiaj i nie tylko
monitorują ogrzewanie, ale także włączają np. pralkę lub
suszarkę. Nawiasem mówiąc, rozbudowa tego typu systemu
sterowania nie stanowi problemu!

Przechowywanie energii + zużycie własne

Podstawowy współczynnik energii, CO2 i
dostępność zasobów do wytwarzania zielonej
energii elektrycznej.

Cel ochrony klimatu UE:
Na właściwej ścieżce do paktu 20-20-20 z matami
grzewczymi zielonymi Hemstedt!

Współczynnik energii pierwotnej wskazuje ilość energii
pierwotnej potrzebnej do wyprodukowania energii na jedną
kilowatogodzinę. Jest to szczególnie ważny wskaźnik dla
nośników energii z paliw kopalnych, zapewniający oszczędne i
przyjazne dla środowiska wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej.

W 2009 r UE postanowiła osiągnąć następujące cele do 2020 r .:
20% mniejsza emisja gazów cieplarnianych (CO²), 20% mniejsze
zużycie energii pierwotnej i 20% większa efektywność
energetyczna.
Zielone maty grzewcze firmy Hemstedt umożliwiają ogrzewanie
bez wytwarzania nawet jednego grama gazu cieplarnianego.
Możemy zaoszczędzić znaczną ilość energii w porównaniu do
konwencjonalnych grzejników podłogowych.

Energia słoneczna

Inteligentne systemy sterowania zapewniają ukierunkowanie na
konkretne potrzeby indywidualne, ogrzewanie tylko w tedy
kiedy jest to potrzebne, a wszystko to aby zwiększyć efektywność
energetyczną.

Energia wiatrowa
Pellet drzewny
Gaz ziemny/ olej
opałowy/ węgiel
kamienny

Dzięki GREEN ELECTRIC MAT® i GREEN ACCU MAT®,
osiągniesz większą oszczędność, ponieważ niskie obciążenie
cieplne jest pokrywane trzykrotnie.

Energia z sieci

Zysk z Czynnika 3.
Obciążenie cieplne nowych energooszczędnych budynków
wynosi poniżej 40 W/m2, a zatem wydajność pracy ogrzewania
elektrycznego wzrasta w porównaniu z ogrzewaniem
olejowym.
Obciążenie cieplne starych budynków wynosi ok. 120 W/m2.
Powoduje to wyliczenie wynik czynnika 3.

Stare budynki

GREEN ELECTRIC MAT®
i GREEN ACCU MAT®
magazynowanie ciepła spełnia niskie wymagania energetyczne
dla budynków o energooszczędnych.
Wyższy ekonomiczny zasięg działania czynnika 3 uzyskuje się
przy użyciu GREEN ELECTRIC MAT ® i GREEN ACCU
MAT®.

Nowe domy energooszczędne

120 W/m²
= Czynnik 3
40 W/m²
120 W/m²
12

40 W/m²

Używaj ekonomicznie zielonej energii
Specjalne i nocne stawki dla zielonej energii pozwalają
wykożystać wszystkie zalety ukryte w GREEN
ELECTRIC MAT® i GREEN ACCU MAT®.
Korzyści:
+ lepsze użycie zielonej energii
+ Używanie własnej energii z paneli fotowoltaicznych
+ Zoptymalizowane zużycie energii i jej produkcja
+ Uczestnictwo z stabilizacji i odciążeniu sieci energetycznych

AKUMULACYJNE MATY GRZEWCZE
inteligentna rewolucja
GREEN ELECTRIC MAT® –
mata grzewcza pod płytki
70 W/m²

Jednolita izolacja
zewnętrzna

GREEN ACCU MAT® –
mata grzewcza do
akumulacji ciepła
40 W/m²

Oczekiwanie na patent!

Nowość! Wyłącznie od HEMSTED!

HEMSTEDT® Technologia kryjąca się za GREEN ELECTRIC MAT®
Najważniejsze zalety:
Możliwość wykorzystania jako
ogrzewanie akumulacyjne
Cienki system grzewczy dzięki
jednolitej izolacji zewnętrznej
Zapasowy obwód grzewczy zapewnia
podwójne zabezpieczenie w przypadku
awarii aktywnego obiegu grzewczego

Standardowa mta
1 ogrzewanie
[W/m²]

Nowa mata dwóobwodowa
1 tryb pracy

150

1 ogrzewanie
[W/m²]

70

2 tryby pracy

+

70

= 140
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GREEN ACCU MAT ®,
akumulacyjne lub bezpośrednie ogrzewanie

NOWOŚĆ!

Idealne ogrzewanie akumulacyjne dla energooszczędnych domów

GREEN ACCU MAT® – Akumulacyjne ogrzewanie podłogowe
Niniejsza mata od Hemstedt służy do przechowywania energii. Jest idealna do nowych budynków, jak również do renowacji
starych budynków. Posiada nie tylko zalety ogrzewania podłogowego, ale także stanowi cenny wkład w ochronę środowiska,
ponieważ rewolucjonizuje pomysł ogrzewania nocnego. Mata leżała głęboko w wylewce i używa betonu i jastrychu jako
medium magazynującego energię cieplną.
Wewnętrzna

Klasa: M2
600 N

Jednolita
izolacja

Jednostronnie
zasilana

1

Dane techniczne
Napięcie nominalne ............................................................................. 230 Volt
Moc ....................................................................................................... 40 / 40 / 80 W/m²
Kabel zasilający ................................................................................... 1 x 4.00 m
Minimalna temperatura montażu ....................................................... 5 °C
Maksymalna temperatura kabla .......................................................... 65 °C
Najmniejszy promień gięcia ................................................................ 5 x O.D.
Tolerancja oporności ...........................................................................-5%/+10%
Certyfikacja VDE .................................................................................. zgodny z IEC60800 Ed.3
Łączenie kabla zasilającego i grzewczego ....................................................... Jednolita izolacja zewnętrzna
Izolacja ................................................................................................. XLPE
Szerokość dostarczana ......................................................................... 0.85 m / 0.50 m
Szerokość obliczeniowa ........................................................................ 1.02 m / 0.67 m

2x40=80W/m² 230 V
GREEN ACCU MAT®
Moc grzewcza W
2 x 40 W/m²

Powierzchnia
m2

obliczeniowa m

1,61
2,55
3,42
4,49
5,63
6,37
7,04
8,57
10,10
11,73
13,26
15,20
17,34
19,28
21,22
23,26
26,32

0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02

2 x 64
2 x 102
2 x 137
2 x 180
2 x 225
2 x 255
2 x 275
2 x 329
2 x 407
2 x 474
2 x 541
2 x 619
2 x 670
2 x 779
2 x 860
2 x 925
2 x 1019

Szerokość

Długość maty m
2,40
3,80
5,10
6,70
8,40
9,50
6,90
8,40
9,90
11,50
13,00
14,90
17,00
18,90
20,80
22,80
25,80

Numer
katalogowy
HEM 31875-64/64
HEM 31875-102/102
HEM 31875-137/137
HEM 31875-180/180
HEM 31875-225/225
HEM 31875-255/255
HEM 31875-275/275
HEM 31875-329/329
HEM 31875-407/407
HEM 31875-474/474
HEM 31875-541/541
HEM 31875-619/619
HEM 31875-670/670
HEM 31875-779/779
HEM 31875-860/860
HEM 31875-925/925
HEM 31875-1019/1019

Accessories
Description

Order no.

Cold lead extension 3 x 1.50 mm2, 1.00 m, black

81302-1.50 BL/SW

Cold lead extension 4 x 2.50 mm2, 1.00 m, black

81302-2.50 BL/SW

Installation sleeve (1 pc. factory terminated) for extension

26182

Installation/repair set with cold lead cable 1 x 5.00 m (1.50 mm )
including 1 sleeve for extension

26183

Installation/repair set with cold lead cable 1 x 5.00 m (2.50 mm2)
including 1 sleeve for extension

26190

Plastic nail for securing (Pkg. = 100 pc.)

20304

Sensor lead extension 1.00 m

20090

Two heating circuit controller

93085

Solar-Log 1200

93120

24 V DIN rail relay with operation lamp

93121

2

DR-15-24, 24 V DIN rail power supply

93122

Digital S0 consumption counter

93123

W budynkach mieszkalnych wymagane jest podłączenie maty poprzez bezpiecznik różnicowo-prądowy min. 30mA
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NOWOŚĆ!

GREEN ELECTRIC MAT ®
Energooszczędne ogrzewanie podłogowe dla rewolucji energetycznej!
Oszczędź do 70% energii z ogrzewaniem podłogowym na domów energooszczędnych
Cienka mata grzewcza dla domów energooszczędnych
Niskie zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych domach i rosnąca zamiana paliw, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa,
w kierunku odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, woda lub słońce, zapewnia optymalne warunki użytkowania
nowoczesnego i niezawodnego systemu cienkich mat grzewczych takich jak GREEN ELECTRIC MAT®. Stare budynki często
mają zapotrzebowanie na ciepło wynoszące 140 W/m2. Wiele nowoczesnych domów energooszczędnych potrzebuje tylko
jednej trzeciej lub nawet mniej. Dlatego nadszedł czas na opracowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego, które jest

Jednolita
izolacja

Wewnętrzna

Klasa: M2
600 N

dostosowane do wszystkich potrzeb. G REEN ELECTRIC MAT® posiada dwa obwody grzewcze o mocy 70 W/m2 każdy,
dzięki czemu jest idealny do każdych warunków.

Dane techniczne
Napięcie nominalne ............................................................................. 230 Volt
Moc ........................................................................................................ 70 / 70 / 140 W/m²
Kabel zasilający ................................................................................... 1 x 4.00 m
Minimalna temperatura montażu ....................................................... 5 °C
Najmniejszy promień gięcia .............................................................. .. 6 x O.D.
Tolerancja oporności .........................................................................-5%/+10%
Certyfikacja VDE ............................................................................... zgodnie z IEC60800 Ed.3
Łączenie kabla zasilającego i grzewczego ...................................................... Jednolita izolacja zewnętrzna

Jednostronnie
zasilana

1

Izolacja ................................................................................................ Fluoroplastikowa
Szerokość dostarczana ........................................................................ 0.46 m
Szerokość obliczeniowa ........................................................................ 0.50 m

2x70=140 W/m² 230 V
GREEN ELECTRIC MAT® PV
Moc grzewcza W
2 x 70 W/m²

Powierzchnia
m2

Szerokość
obliczeniowa m

Długość maty
grzewczej m

Numer katalogowy

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

HEM 30770-70/70
HEM 30770-105/105
HEM 30770-140/140
HEM 30770-175/175
HEM 30770-198/198
HEM 30770-238/238
HEM 30770-275/275
HEM 30770-300/300
HEM 30770-343/343
HEM 30770-423/423
HEM 30770-488/488
HEM 30770-562/562
HEM 30770-611/611
HEM 30770-715/715

2 x 70
2 x 105
2 x 140
2 x 175
2 x 198
2 x 238
2 x 275
2 x 300
2 x 343
2 x 423
2 x 488
2 x 562
2 x 611
2 x 715

Accessories
Description

Order no.

Cold lead extension 3 x 1.50 mm2, 1.00 m, black

81302-1.50 BL/SW

Cold lead extension 4 x 2.50 mm2, 1.00 m, black

81302-2.50 BL/SW

Installation sleeve (1 pc. factory terminated) for extension

26182

Installation/repair set with cold lead cable 1 x 5.00 m (1.50 mm )
including 1 sleeve for extension

26183

Installation/repair set with cold lead cable 1 x 5.00 m (2.50 mm2)
including 1 sleeve for extension

26190

Plastic nail for securing (Pkg. = 100 pc.)

20304

Sensor lead extension 1.00 m

20090

Two heating circuit controller

93085

Solar-Log 1200

93120

24 V DIN rail relay with operation lamp

93121

DR-15-24, 24 V DIN rail power supply

93122

Digital S0 consumption counter

93123

2

W budynkach mieszkalnych wymagane jest podłączenie maty poprzez bezpiecznik różnicowo-prądowy min. 30mA
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GREEN ACCU MAT I GREEN ELECTRIC MAT
Innowacja od Hemstedt - sprawdzona i pisemnie potwierdzona

Dzięki tym nowym oszczędzającym zasoby matom grzewczym
wprowadziliśmy na rynek nie tylko wysokiej jakości, wyprodukowany
w Niemczech produkt, dzięki któremu można ogrzewać w sposób w
100% neutralny dla klimatu, ale także znakomity, innowacyjny i
przyszłościowo wyglądający produkt. Potwierdza to nagroda branżowa
z 2014 oraz 2016 roku.

Niezależne jury złożone z około 30 profesorów renomowanych niemieckich uniwersytetów i instytutów badawczych oraz
dziennikarzy branżowych i przedstawicieli branży decyduje o tym, komu przyzna nagrodę z ponad 5000 zgłoszonych
produktów w tym konkursie, który odbywa się regularnie od 2000 roku.
Najważniejsze czynniki to dojrzałość
produktu i orientacja na przyszłość, ale także
efektywne wykorzystanie, zwiększona
wydajność i praktyczne znaczenie.
Wymagania członków jury są jasne:

" Innowacja oznacza dla mnie, że produkt lub
proces znacząco i zaskakująco odbiegają od
znanego stanu techniki. "
Prof. Dr. Thorsten M. Buzug,
University of Lübeck
" Innowacyjne rozwiązanie branżowe
wykorzystuje obecny potencjał techniczny i
naukowy, nie zużywa dużej ilości zasobów,
oferuje nową funkcjonalność i absolutne
bezpieczeństwo, oferując jednocześnie najwyższy
poziom przyjazności dla użytkownika. "
Prof. Dr. Rainer Laur,
University of Bremen

Dlatego właśnie Hemstedt wyróżnia się na tle innych firm i pokazuje, że sprawdzona jakość w połączeniu z
innowacyjnym duchem przyszłości są składnikami produktów ukierunkowanych na klienta a zarazem odnoszących
sukces.
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WYGRYWAJĄCY NAGRODY DUCH INNOWACYJNOŚCI

Nagroda Querdenker 2015 - wraz z Genscher i Gottschalk w gronie nagrodzonych firm!
Przecierając nowe szlaki, pozostawiając stare sposoby myślenia. Tylko to może uczynić
przyszłość innowacyjną. I to właśnie ta zdolność prestiżowego jury "Querdenker Club"
przyznawana jest corocznie od 2009 roku. W 2015 pożądane trofeum trafiło do byłego
niemieckiego ministra spraw zagranicznych Hansa-Dietricha Genschera oraz legendy
telewizyjnej Thomasa Gottschalka i - do Hemstedt!
Za nowe pomysły i innowacje w dziedzinie oszczędzania energii i oszczędzania zasobów
naturalnych. Tak więc rodzinna firma z Szwabii ponownie wyróżnia się z tłumu dzięki tej
nagrodzie za produkty z serii GREEN - GREEN ELECTRIC MAT® i GREEN ACCU MAT® i
wyznacza nowe standardy w dziedzinie elektrycznego ogrzewania podłogowego!

Firma Hemstedt otrzymała nagrodę Querdenkera głównie ze względu na przyszłościowe maty grzewcze do zastosowania jako ogrzewanie akumulacyjne!
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OPTYMALIZACJA WŁASNEGO ZUŻYCIA
Solar LogTM i HEMSTEDT z matami akumulacyjnymi

Smart Home
Eigenstromverbrauch optimieren
Solar-Log™ und Hemstedt Energiesparheizmatte

Smart Home
TM

Eigenstromverbrauch optimieren
Solar-Log™ und Hemstedt Energiesparheizmatte

by Solare Datensysteme GmbH

Z Solar-LogTM możesz kontrolować GREEN ELECTRIC
MAT® lub GREEN ACCU MAT®.
Dostępna energia słoneczna jest stale sprawdzana, a
ogrzewanie jest aktywowane poprzez Solar-LogTM, gdy
ilość energii wytwarzanej jest wystarczająca.

panele fotowoltaiczne

PV-Module

Konwerter AC

Konwerter AC

Solar Log 1200

Dwu-kierunkowy licznik
AC Converter

AC Converter

Zasilanie sieciowe

Solar Log 1200
Order no. 93120 S 0

Cyfrowy licznik zużycia energii

2 direction counter

Przekaźnik

Power grid

S0
Maty
grzewcze
od Hemstedt: counter
Digital
SO consumption
®
Order no.
93123
GREEN ELECTRIC
MAT
GREEN ACCU MAT®

Przekaźnik na szynie DIN

Relay

Hemstedt electrical heating storage mat
GREEN ELECTRIC MAT® PV Order no. 30770-x
GREEN ACCU MAT® PV Order no. 31875-x

DIN Rail Relay
Order no. 93121

Alternatywny sposób sterowania
PV-Module

DWU-OBWODOWY
TERMOSTAT

Zalety:
W zależności od ilości energii słonecznej wykorzystywany
jest komfortowy obieg grzewczy (70 W / m²) i / lub
rezerwowy obieg grzewczy (+70 W / m²) jest dodatkowo
obsługiwany w przypadku nadwyżki.

panele fotowoltaiczne

AC Converter

AC Converter

Konwerter AC

Solar Log 1200
Order no. 93120

Konwerter AC

2-Richtungszähler
Solar Log 1200

Power grid

S0
Digital SO consumption counter
Order no. 93123

Dwu-kierunkowy licznik
Relay
1stSHeating
0
operation
Cyfrowy licznik zużycia energiiDIN Rail Relay
Order no. 93121

Hemstedt electrical heating storage mat
GREEN ELECTRIC MAT® PV Order no. 30770-x
GREEN ACCU MAT® PV Order no. 31875-x

Relay
2nd Heating Przekaźnik
operation pierwszy
obwód
Przekaźnik na szynie DIN

Maty grzewcze od Hemstedt:
GREEN ELECTRIC MAT®
GREEN ACCU MAT®
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Na przykład:
Gdy panele fotowoltaiczne wytwarzają 7 kW, a
ogrzewanie maksymalnie pobiera 5 kW, duży procent
wymaganej energii może być obsłużony bezpłatnie dzięki
energii słonecznej. System paneli fotowoltaicznych jest
monitorowany za pomocą Solar-LogTM, jak również
kontrolowane jest obecne zużycie energii w całym domu.
Aby najefektywniej wykorzystywać wytwarzaną energię
używamy bezstykowy przekaźnik który jest w urządzeniu
Solar-Log 1200.
Dla pełnej optymalizacji wymagane są: montowana na
szynie DIN zasilacz pomocniczy (Numer katalogowy HEM93122) i przekaźnik (Numer katalogowy HEM93121) jak również miernik zużycia energii (Numer
katalogowy - HEM93123) są one niezbędne do
podłączenia do Solar-Log 1200 (Numer katalogowy HEM93120).

Przekaźnik
drugi
obwód

Zasilanie sieciowe

FUNKCJE
Schemat podłączenia dla GREEN ELECTRIC MAT® i GREEN ACCU MAT®

GREEN ELECTRIC MAT®

GREEN ACCU MAT®

Przekaźnik na szynę DIN
24V DC napięcie sygnałowe
230 VAC napięcie stycznika

+

Dwu-obwodowy
termostat

–

DC
+
VADJ

L

N

Przekaźnik Pin 1

Przekaźnik Pin 3

Zasilacz na szynę DIN
Zasilacz pomocniczy
24VDC
Przekaźnik Pin 2
Solar-Log 1200
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DWU-OBWODOWY TERMOSTAT - WSZYSTKO POD KONTROLĄ
dla GREEN ELECTRIC MAT®, ogrzewanie pod płytki
i GREEN ACCU MAT®, ogrzewanie akumulacyjne

Przełącznik pozwala wybrać
tryb pracy ogrzewania

wewnętrzny

Idealny dla
własnego zużycia
Numer katalogowy - HEM 93085
Termostat dwu-obwodowy od HEMSTEDT został
specjalnie zaprojektowany do GREEN ELECTRIC MAT® i
GREEN ACCU MAT®. Wymagana temperatura podłogi jest
ustawiana za pomocą pokrętła a za pomocą suwaka
ustawiamy tryb pracy.
Oprócz podstawowej funkcji ustawiania ogrzewania
podłogowego [obieg grzewczy 1, obieg grzewczy 1 + 2],
sterownik może odbierać informacje z instalacji
fotowoltaicznej, aby upewnić się, że system ogrzewania
wykorzystuje wyłącznie "darmową" energię elektryczną do
ogrzewania.
Tryb pracy możemy wybrać z pośród:
Funkcja przeciwzamrożeniowa
Ogrzewanie tylko z paneli fotowoltaicznych po
podłączeniu Solar Log oraz przekaźnika.
Ogrzewanie z sieci i/lub z paneli fotowoltaicznych
Pierwszy obwód grzewczy lub oba obwody grzewcze będą
uruchomione w zależności od różnicy aktualnej temperatury
podłogi a ustawionej temperatury podłogi.
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Dane techniczne
Napięcie nominalne ...................... AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Wyjście ........................................... 13 A przy AC 230 V; dwa obwody z
osobnymi przekaźnikami, każdy max. 10A
Histereza ......................................... 1 ±0.5 K, w zależności od
temperatury podłogi
Ograniczenie temp. podłogi ......... możliwość ustawienia od 30 do 40°C
w krokach co 5 K
Maksymalny zakres temperatury
możliwy do ustawienia ........... ......... od 10 do 40°C
Zabezpieczenie czujnika podł. ........ przed zwarciem i awarią
Montaż termostatu na ścianie ........ zgodnie z DIN 49073
Klasyfikacja ochrony ...................... Klasa II
Stopień ochrony ............................ IP20, działanie w temperaturze
pokojowej
Bezpieczeństwo i EMC .................. zgodność z EN 60730-1,
EN 60730-2-9,
EN 50559
Długość czujnik podłogowego ........ 2 m

Nowy! Dwu-obwodowy termostat jest zgodny z normą EN
50559: 2013 (VDE0705-559): Regulacja obowiązuje dla
elektrycznego ogrzewania podłogowego o maksymalnej
wadze podłogi 4 kN / m2 dla budynków mieszkalnych i
wszystkich innych budynków, w których przebywają osoby.
Rozporządzenie określa główne cechy elektrycznego
ogrzewania podłogowego i określa metody badań tych
charakterystyk dla informacji o użytkowaniu. Cechy
charakterystyczne układu sterowania obiegowego: funkcja
ogrzewania może być ograniczona czasowo zgodnie z
normą DIN, gdy moc grzewcza przekracza 120 W / m2.

Rejestrator SOLAR-LOG 1200 do paneli
Uniwersalny do małych i średnich wielkości instalacji
paneli fotowoltaicznych

wewnątrz

Zarządzanie wydajnością PV
Numer katalogowy - HEM 93120
Nowoczesny design jednostki monitorującej i
zarządzającej z kolorowym dotykowym ekranem TFT i
małym ekranem LCD wyświetlającym status.
Max. wielkość jednostki
Solar-Log 1200 jest kompatybilny z wszystkimi
standardami dostępnych konwerterów AC. Wiele rodzai
konwerterów AC aż do 100 kWp oraz maksymalnie dwóch
różnych producentów może być podłączone.
Zużycie na własny użytek
Solar-Log 1200 jest również dostępny w modelu Solar-Log
1200 Meter. Tutaj licznik zużycia jest zintegrowany z
rejestratorem danych. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko czas
montażu ale zmniejszyć koszty. Przy użyciu Solar-Log Meter
można podłączyć do dwóch przewodów trójfazowych
pojedynczo lub połączonych dla nadzoru i wykresu. Dzięki
rozbudowanemu interfejsowi szeregowemu S0 z dwoma
wejściami można podłączyć zewnętrzny licznik zużycia.

Dane techniczne Solar-Log 1200
· Max. wielkość jednostki 100 kWp
· Opcjonalne zarządzanie zasilaniem
· Kolorowy ekran dotykowy TFT 4,3 "
· Wyświetlanie statusu LCD
· Możliwe nadzór, optymalizacja i kontrola samodzielnego zużycia
energii
· 1 x USB
· 1 x przekaźnik bezpotencjałowy
· Konwerter AC zdefiniowany przez użytkownika, max. 2 producentów
· Opcjonalne dodatki:
· Wi-Fi, Bluetooth, GRPS, PM +, PM + / WiFi, PM + / GRPS, miernik
zużycia energii
· Opcjonalny nadzór jednostki
· Niepowodzenia są natychmiast wykrywane

GREEN ACCU MAT® i GREEN ELECTRIC MAT® można
łatwo kontrolować w celu zwiększenia mocy wyjściowej za
pomocą standardowych zintegrowanych przekaźników.
Do pomiaru zużycia energii wymagane są przekaźniki
zasilające i licznik zużycia (S0).
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TWIN TURBO MAT ®
SZYBKIE OGRZEWANIE z rezerwowym
obwodem grzewczym

TWIN TURBO

Dwu-obwodowe ogrzewanie jedna mata grzewcza
22

TWIN TURBO MAT ® –
inteligentna rewolucja

TWIN TURBO MAT® –
ogrzewanie podłogowe
220 W/m²

Jednolita izolacja
zewnętrzna

Oczekiwanie na patent!

Nowość! Wyłącznie od HEMSTED!

DWU-OBWODOWY TERMOSTAT – wszystko pod kontrolą
dla ogrzewania podłogowe TWIN TURBO MAT®
HEMSTEDT dwu-obwodowy termostat został
specjalnie zaprojektowany do szybkiego ogrzewania
podłogowego.

Wymagana temperatura podłogi jest ustawiana za pomocą
pokrętła a za pomocą suwaka ustawiamy tryb pracy.

Tryb pracy możemy wybrać z pośród:
Funkcja przeciwzamrożeniowa
Ogrzewanie tylko z paneli fotowoltaicznych po
podłączeniu Solar Log oraz przekaźnika.

Suwak pozwala
wybrać tryb pracy

Ogrzewanie z sieci i/lub z paneli fotowoltaicznych
Pierwszy obwód grzewczy lub oba obwody grzewcze
będą uruchomione w zależności od różnicy aktualnej
temperatury podłogi a ustawionej temperatury podłogi.
Numer katalogowy HEM93085

Idealny do szybkiego
ogrzewania

Dane techniczne
Napięcie nominalne ...................... AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Wyjście ........................................... 13 A przy AC 230 V; dwa obwody z
osobnymi przekaźnikami, każdy max. 10A
Histereza ......................................... 1 ±0.5 K, w zależności od
temperatury podłogi
Ograniczenie temp. podłogi ......... możliwość ustawienia od 30 do 40°C
w krokach co 5 K
Maksymalny zakres temperatury
możliwy do ustawienia ........... ......... od 10 do 40°C
Zabezpieczenie czujnika podł. ........ przed zwarciem i awarią
Montaż termostatu na ścianie ........ zgodnie z DIN 49073
Klasyfikacja ochrony ...................... Klasa II
Stopień ochrony ............................ IP20, działanie w temperaturze
pokojowej

Nowy! Dwu-obwodowy termostat jest zgodny z normą EN
50559: 2013 (VDE0705-559): Regulacja obowiązuje dla
elektrycznego ogrzewania podłogowego o maksymalnej
wadze podłogi 4 kN/m2 dla budynków mieszkalnych i
wszystkich innych budynków, w których przebywają osoby.
Rozporządzenie określa główne cechy elektrycznego
ogrzewania podłogowego i określa metody badań tych
charakterystyk dla informacji o użytkowaniu. Cechy
charakterystyczne układu sterowania obiegowego: funkcja
ogrzewania może być ograniczona czasowo zgodnie z normą
DIN, gdy moc grzewcza przekracza 120 W/m2.

Bezpieczeństwo i EMC .................. zgodność z EN 60730-1,
EN 60730-2-9,
EN 50559
Długość czujnik podłogowego ........ 2 m
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HEM-SYSTEM ®
TWIN TURBO MAT ®
Bezpośrednie ogrzewanie

TWIN TURBO MAT® z jednym zakończeniem bocznym i jednolitą izolacją zewnętrzną to mata grzewcza
do płytek ceramicznych dla bardziej efektywnego ogrzewania. Mata grzewcza jest montowana w kleju do
płytek. Szczególnie bardzo cienka mata, posiadająca jednolitą izolacje termiczną jest przeznaczona do
stosowania w starych jak również energooszczędnych budynkach.
Jednostronnie
zasilana

1

wewnętrzna

jednolita izolacja
zewnętrzna

Dane techniczne
Nominalne napięcie .............................................................................. 230 VAC
Moc ........................................................................................................ 70 / 70 / 140 W/m²
Kabel zasilający .................................................................................... 1 x 4.00 m
Minimalna temperatura montażu ........................................................ 5 °C
Najmniejszy promień gięcia ................................................................. 6 x O.D.
Tolerancja oporności .................................................................... ......-5%/+10%
Certyfikacja VDE ................................................................................. zgodne z IEC60800 Ed.3
Łączenie kabla zasilającego i grzewczego ............................................... Jednolita izolacja zewnętrzna
Izolacja .................................................................................................. Fluoroplastikowa
Szerokość dostarczana .......................................................................... 0.46 m
Szerokość obliczeniowa ......................................................................... 0.50 m

2x110=220 W/m2 230 V
TWIN TURBO MAT®
Moc grzewcza W
2 x 40 W/m²
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

Powierzchnia
m2

Szerokość
obliczeniowa m

Długość
maty m

1,00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
6,00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0,50

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
12,00

110
105
220
275
330
385
440
495
550
660

Numer katalogowy
HEM 30771-110/220
HEM 30771-105/330
HEM 30771-220/440
HEM 30771-275/550
HEM 30771-330/660
HEM 30771-385/770
HEM 30771-440/880
HEM 30771-495/990
HEM 30771-550/1100
HEM 30771-660/1320

Accessories
Description

Order no.

Cold lead extension 4 x 1.50 mm², 1.00 m

81302-1.50

Installation sleeve (1 pc. factory terminated) for extension

26173

Sensor lead extension 1.00 m

20090

Smart temperature monitoring
Clock thermostat with self-learning function and sensor, U-UP

93089

Analogue point scale regulator with sensor, up to 35 °C, flush

93088

Spare temperature sensor for analogue controller

93088 sensor

Spare temperature sensor for clock thermostat

93089 sensor

Spare temperature sensor for two-circuit controller

93085

Repair sleeves on request
Regulations require installation of an earth leakage circuit breaker (ELCB) for protection.

The temperature controllers with the order numbers 93088 and 93089 are only designed for a heating circuit with
up to 16 A / 230 V. Compatible with the switching program due to interim frame 50 x 50 mm.
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TWIN TURBO MAT ®
opłacalna cienka mata grzewcza

TWIN TURBO MAT® ogrzewanie podłogowe

Jednolita izolacja
zewnętrzna
Podłoga (płytki, gres,
kamień, itp.)
Samoprzylepna siatka
Mata grzewcza w kleju
Wylewka oraz izolacja
termiczna
Listwa przypodłogowa
Beton

Oczekiwanie na patent!
Natychmiastowo ciepła
podłoga

TWIN TURBO MAT®
pod płytki

TWIN TURBO MAT® to mata grzewcza pod płytki do
ekonomicznego ogrzewania podłogowego. Mata grzewcza
jest montowana w warstwie kleju do płytek. Ta szczególnie
cienka mata grzewcza z jednolitą izolacją zewnętrzną
gwarantuje że mata jest takiej samej grubość na całej jej
długości, może być stosowana w pracach remontowych, a
także w nowych budynkach energooszczędnych.

+ Rezerwowy obwód grzewczy o mocy 110 W/m2
(dodatkowa moc jeśli jest potrzebna do szybkiego nagrzewania)

+ Komfortowy obwód grzewczy o mocy 110 W/m2
+ Rezerwowy obwód grzewczy + komfortowy obwód
grzewczy = szybkie nagrzewanie z mocą 220 W/m2

HEMSTEDT Technologia ukryta wewnątrz TWIN TURBO MAT®
Najważniejsze zalety:
Akumulacja ciepła
Jednolita izolacja zewnętrzna bardzo
cienka na całej długości
Zapasowy obwód grzewczy zapewnia
dodatkowe zabezpieczenie w
przypadku awarii aktywnego obwodu
grzewczego
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PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE:
Kabel grzewczy + rezerwowy kabel grzewczy

TWIN TURBO MAT® i GREEN ACCU MAT® są to maty do
ogrzewania
akumulacyjnego
od
HEMSTEDT
z
wbudowanym zabezpieczeniem i oba systemy są złożone w
europejskim urzędzie patentowym. Obie maty grzewcze
posiadają rezerwowy element grzewczy dzięki któremu
utrzymanie odpowiedniego komfortu grzewczego jest
gwarantowane nawet po awarii pierwszego .

Zalety naszych systemów:
Otrzymujesz matę grzewczą wyposażoną w dwa
identyczne obwody grzewcze.
Unikasz zimnego pomieszczenia w przypadku
awarii obwodu grzewczego.
Pozwala to na zaoszczędzenie kosztów związanych z
ewentualną naprawą.

Obwód grzewczy

Aktywny komfortowy obwód grzewczy

Aktywne oba obydwa obwody grzewcze

70 W/m² GREEN ELECTRIC MAT® PV
40 W/m² GREEN ACCU MAT® PV
110 W/m² TWIN TURBO MAT®

W razie potrzeby
rezerwowy obwód
grzewczy
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Szybkie nagrzewanie

140 W/m² GREEN ELECTRIC MAT®
80 W/m² GREEN ACCU MAT®
220 W/m² TWIN TURBO MAT®

HEMSTEDT ® – ALL IN ONE PARTNER
Our range

Hemstedt® jest specjalistą nie tylko w ogrzewaniu podłogowym w naszej ofercie znajdują się również produkty
do zastosowania zewnętrznego, takie jak ochrona rur, rynien przed mrozem oraz podjazdów zabezpieczenie
przed zaleganiem śniegu na podjazdach i chodnikach.
Ogrzewanie do chłodni, zabezpieczenia przed przymarzaniem drzwi chłodni oraz powstawaniu śliskich
powierzchni.
Produkty robione na zamówienie.

LieferprogrAmm
All you
can heat

Kühlhaus + Kühlmöbel
Konfektionierte Heizleitungen
Tiefkühlhaus-Heizsysteme
gültig ab 10/2013

product cAtALogue
Manufactured heating cables
Konfektionierte Heizleitungen
Tiefkühlhaus-Heizsysteme
gültig ab 10/2013

ATEX

Stand · StatUS 09/2012

EX-HEizlEiTungEn unD
EX-VErBinDungSMuFFE

Kühlhaus-heizsysteme

Für explosionsgefährdete Bereiche

Unterfrierschutzheizungen
Fahrbetonheizungen

Oem

all you
can heat

Potenziale – Produkte – Produktion

Coldroom heating systems
Below freeze prevention heating
Concrete floor heating systems

ATEX

All you
can heat

EX-HEATing CABlES AnD
EX-ConnECTion SlEEVE
For potentially explosive atmospheres
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Worldwide: Direct
As a global player, Hemstedt GmbH supplies and works
with customers and projects together with overseas
agents on all continents, directly from the headquarters
in Brackenheim.

Visit our model house: www.hemstedt.de/en/company/model-house/

Hemstedt GmbH
Schleicherweg 19
D-74336 Brackenheim
Phone: +49 (0) 7135 / 9898-0
Fax:
+49 (0) 7135 / 2197
Mail: office@hemstedt.de
Web: www.hemstedt.de

