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BVF H-MAT 100-150 Series

A BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyeg vastagsága mindössze 3,8mm, így a hagyományos fűtőkábelekkel ellentétben 
padlószint emelkedés nélkül teszi lehetővé önálló- és komfort padlófűtések kialakítását hiszen a csemperagasztót 
vagy aljzatkiegyenlítőt is legalább ekkora vastagságban kell bedolgozni.

Készre szerelt méretek 1-12m2-ig. Fektetés után azonnal üzembe helyezhető, 2,5 méteres gyárilag szerelt bekötő 
kábelének segítségével közvetlenül a termosztátba köthető. A Twin-conductor technológiának köszönhetően csak 
egy oldalon szükséges a csatlakoztatás.

Akár új építés, akár csak egy burkolat csere alkalmával könnyedén kivitelezhető. Fürdőszobák esetében a valós 
hőigénytől függetlenül a nagyobb teljesítményű (150W/m2) termékcsaládot javasoljuk a gyors és dinamikus felfűtés 
érdekében. 

Az elektromos fűtőszőnyeg 100%-ban elektroszmog mentes termék. 

*Vinyl padló burkolatokhoz aljzatkiegyenlítőbe történő ágyazással javasolt.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/h-mat

230V
Hálózati tápfeszültség

100 és 150W/m2

Teljesítmény

50cm
Gyári szélesség

3,8mm
Beépítési vastagság

ÖNTAPADÓ
Gyors és egyszerű fektetés

EGYSZERŰEN BURKOLHATÓ

A BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyegek a 
burkoláskor nem igényelnek speciális réteg-
rendet. A burkolás megkezdése előtt érdemes 
aljzatkiegyenlítést végezni, de akár közvetle-
nül alkalmazható flexibilis csemperagasztóval 
is.

A flexibilis hordozóréteg könnyedén a helyi-
ség alaprajzi méreteihez igazítható. Az 50cm-
es szélesség ezáltal csak csomagolási dimen-
zió. Öntapadó felülete biztonságosan rögzíti a 
fűtőelemet a burkolás megkezdéséig.

Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot:

KIVITELEZÉSI VIDEÓ

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator

JÁRÓLAP, GRESLAP, VINYL* ÉS CSEMPE BURKOLATOKHOZ

1. Burkolat   2. Csemperagasztó / aljzatkiegyenlítő 
min. 6mm   3. BVF H-MAT fűtőszőnyeg   4. Aljzat-
beton 5. Aljzat hőszigetelés   6. Szerelőbeton
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elektromos fűtőszőnyeg

Netmostat N-1
Wi-Fi termosztát

MŰSZAKI ADATOKAJÁNLOTT VEZÉRLÉS

Teljesítmény: 100W/m2, 150W/m2

Feszültség: 230V
Méretek: 0,5–12 m2

Kábel típusa: Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő: 3,6 mm
Fűtőszál szigetelése: Fluoropolimer
Burkolat szigetelés: PVC
Csomagolás: Karton doboz
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE
Garancia: 10 év gyártói és hivatalos magyar garancia

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

https://www.bvfheating.hu/h-mat
https://www.youtube.com/watch?v=e8GXmDhRM-E
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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BVF L-PRO 100 Series

Akár egy burkolatcsere alkalmával vagy a padlóburkolás előtt is gyorsan kialakítható komplett padlófűtés. Kivitelezése 
nem igényel speciális szakértelmet vagy eszközöket: az alu fűtőszőnyeg gyárilag készre van szerelve, mindössze a 
termosztátba kell bekötni. Az L-PRO alumínium szövetes fűtőszőnyeg minden eddiginél egyenletesebb hővezetést 
és teljes felületű elektromágneses árnyékolást biztosít a maximális komfortérzet kialakításához. Ideális kis- és nagy 
alapterületű helyiségek fűtésére, termosztát vezérlésével szinte minden típusú laminált padló burkolat fűtésére 
alkalmas.

Fontos információ: vinyl burkolat és vízálló laminált padló fűtése kizárólag H-MAT elektromos fűtőszőnyeggel 
történhet aljzatkiegyenlítő rétegben. 

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/l-pro

230V
Hálózati tápfeszültség

100W/m2

Teljesítmény

50cm
Gyári szélesség

3mm
Beépítési vastagság

2 - 12m2

Készre szerelt méretek

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KÉTRÉTEGŰ 
ALUMÍNIUM SZÖVETRE?

A válasz egyszerűnek tűnhet: hőtükörként 
funkciónál. A válasz azonban az, hogy ennél 
több funkciót lát el. Az alsó carbon textúrás 
alumínium réteg felelős az egyenletes hőle-
adásért, a sugárzó hő visszaveréséért, ezen 
felül mechanikai védelmet is nyújt. A felső ré-
teg ennél is fontosabb feladatot lát el. Szintén 
funkciója a kábelek közötti hővezetés, mecha-
nikai védelem a sérülések ellen, ezen felül pe-
dig teljes felületű földelést és árnyékolást és 
biztos. Az elektromos fűtőszőnyeg 100%-ban 
elektroszmog mentes termék.

Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot:

KIVITELEZÉSI VIDEÓ

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator

1. Laminált padló / szalagparketta max. 14 mm   2. PE 
párazáró fólia   3. BVF L-PRO fűtőszőnyeg   4. XPS 
alátétlemez 3-6 mm   5. Aljzatbeton   6. Aljzat 
hőszigetelés   7. Szerelőbeton
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alumínium szövetes fűtőszőnyeg

BVF 801
Wi-Fi termosztát

MŰSZAKI ADATOKAJÁNLOTT VEZÉRLÉS

Teljesítmény: 100W/m2

Feszültség: 230V
Méretek: 2–12 m2

Kábel típusa: Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő: 1,0 mm
Fűtőszál szigetelése: Fluoropolimer
Burkolat szigetelés: Aluminum szövet
Csomagolás: Karton doboz
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE
Garancia: 10 év gyártói és hivatalos magyar garancia

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

LAMINÁLT PADLÓ ÉS SZALAGPARKETTA FŰTÉSÉHEZ

https://www.bvfheating.hu/l-pro
https://www.youtube.com/watch?v=KR10C4C2BS4
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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BVF WFD 10-20 Series

A fűtőkábeles padlófűtési technológia közel 40 éves múltra tekint vissza. Főbb jellemzői, az alacsony beruházási 
költség és a megbízhatóság ezen idő alatt nem változtak. A technológia azonban jelentős változáson esett át. A BVF 
fűtőkábelek kizárólag kéteres (Twin-conductor) technológia alkalmazásával készülnek, mely minden eddiginél jobb 
üzemi hatásfokot és hosszabb élettartamot  garantálnak.

A fűtőkábel technológia alapvetően padlófűtési rendszerek kialakítására lett kifejlesztve azonban mára számos az 
általános felhasználástól eltérő alkalmazása ismert (pl.: ipari gépek és csövek temperálása, hőhidak kezelése, beltéri 
fagymentesítés… stb).

A fűtőkábelek beépítése az aljzatbeton képzésekor gyorsan és extrém alacsony költségek mellett kivitelezhető. 
Üzemeltetésük vezérelt áram (kedvezményes tarifa) alkalmazása mellett még gazdaságosabb.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wfd

230V
Hálózati tápfeszültség

10 és 20W/m
Teljesítmény

4,8mm
Kábel vastagság

10 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

10 - 200m
Készre szerelt méretek

A hőtároló padlófűtés tökéletesen alkalmas 
a vezérelt (korábbi nevén éjszakai áram) díj-
szabással történő komplett üzemeltetésre. 
Használatával a padló folyamatosan melegen 
tartható hiszen a rendelkezésre állási idő után 
a hatalmas felmelegített tömeg egyenletesen 
sugározza ki magából a bevitt hőt. Az intelli-
gens padlószenzoros vezérlésnek köszönhe-
tően a hagyományos padlófűtésekkel ellen-
tétben nem alakul ki túlfűtés.

Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot:

KIVITELEZÉSI VIDEÓ

VEZÉRELT ÁRAMMAL

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator

1. Csemperagasztó + burkolat   2. Aljzatbeton + BVF 
WFD fűtőkábel   3. PE párazáró fólia 
4. Aljzat hőszigetelés   5. Szerelőbeton

1

2

3
4

5

fűtőkábel hőtároló padlófűtéshez

Netmostat N-1
Wi-Fi termosztát

MŰSZAKI ADATOKAJÁNLOTT VEZÉRLÉS

Teljesítmény: 20W/m és 10W/m
Feszültség: 230V
Méretek: 10–200 fm
Kábel típusa: Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő: 4,8 mm
Fűtőszál szigetelése: Fluoropolimer
Burkolat szigetelés: PVC
Rögzítés: BVF rögzítő szalag
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE
Garancia: 10 év gyártói és hivatalos magyar garancia

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

https://www.bvfheating.hu/wfd
https://www.youtube.com/watch?v=FgdERWTUKdc
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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BVF SX 28 Series

A BVF SX Snow Defrost kültéri fűtőkábelek járdák, rámpák, gépkocsi felhajtók hó- és jégolvasztására alkalmasak. A nagy 
teljesítményű fűtőkábelek biztosítják a gyors és kényelmes hó és jégolvasztást akár extrém időjárási körülmények közt 
is. Többszörös szigetelésüknek köszönhetően szélsőséges időjárási viszonyok között és állandóan nedves közegben 
sem károsodnak.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/sx

230V
Hálózati tápfeszültség

28W/m
Teljesítmény

7,6mm
Kábel vastagság

23-122m
Készre szerelt méretek

A MEGFELELŐ TERMÉK KIVÁLASZTÁSA

Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot:

KIVITELEZÉSI VIDEÓ

10 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Beton burkolathoz  
(Max. 80mm)
250W/m2

Aszfalt burkolathoz  
(Max. 50mm)
300W/m2

Térkő burkolathoz  
(Max. 80mm)
300W/m2

Gresslap burkolathoz  
(Max. 50mm)
200-250W/m2

Típus Teljesítmény Amper Ohm Hossz Méretezés Beton Térkő Gresslap Aszfalt

SX 28 - 640 640W 2,78 82,7 22,9m Terület:
Nyomsáv (50cm):

3-4 m2

6-8 fm
2-3 m2

4-6 fm 4-5 m2 2-3 m2

4-6 fm

SX 28 - 890 890W 3,87 59,4 31,9m Terület: 
Nyomsáv (50cm):

4-5 m2

8-10 fm
3-4 m2

6-8 fm 5-6 m2 3-4 m2

6-8 fm

SX 28 - 1270 1270W 5,52 41,7 45,4m Terület: 
Nyomsáv (50cm):

6-7 m2

12-14 fm
4-6 m2

8-12 fm 7-8 m2 4-5 m2

8-10 fm

SX 28 - 1900 1900W 8,26 27,8 67,8m Terület: 
Nyomsáv (50cm):

9-10 m2

18-20 fm
7-8 m2

14-16 fm 10-11 m2 6-7 m2

12-14 fm

SX 28 - 2700 2700W 11,74 19,6 96,4m Terület: 
Nyomsáv (50cm):

12-14 m2 
24-28 fm

10-12 m2 
20-24 fm 14-16 m2 9-10 m2 

18-20 fm

SX 28 - 3400 3400W 14,78 15,6 121,4m Terület: 
Nyomsáv (50cm):

16-18 m2 
32-36 fm

13-15 m2 
26-30 fm 18-20 m2 11-13 m2 

22-26  fm

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator hó- és jégmentesítés

MŰSZAKI ADATOKAJÁNLOTT VEZÉRLÉSEK

Teljesítmény: 28W/m
Feszültség: 230V
Kábel típusa: dupla szigetelt
Kábel átmérő: 7,6 mm
Fűtőszál szigetelése: XPLE
Külső burkolatszig.: PE és PVC
Rögzítés: rögzítő sín vagy háló
Csatlakozó vezeték: 10m, kéteres + föld
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE
Garancia: 10 év gyártói és hivatalos magyar garancia

ETR2-1550+ETOG-55:
kültéri termosztát kültéri burkolatok és eresz-
csatornák gazdaságos hó- és jégmentesítésére + 
talajérzékelő kültéri burkolatfűtésekhez csapa-
dék- és hőmérséklet érzékelés funkcióval

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

BVF L-1:
szenzor nélküli kültéri okostermosztát hó- és 
jégmentesítéshez valamint csőkísérő fűtésekhez

https://www.bvfheating.hu/sx
https://www.youtube.com/watch?v=0MEzWijqBUI
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek


10 11

BVF SRHC 18/36 Series

A BVF SRHC önszabályozó fűtőkábelei elsősorban ereszcsatornák, csövek fagyvédelmére alkalmasak. 0 és +3°C közé kalib-
rált működési tartományával nem engedi fagypont közelébe a csővezetéket és benne keringő folyadékot, de nem is melegíti 
fel. Ezáltal kisebb szakaszokon termosztátos vezérlés nélkül is gazdaságosan üzemeltethető.

Teljesítményét 18-36 Watt között változtatja a külső- és a csőszakasz hőmérsékletének függvényében. Könnyedén szabható, 
nincs szükség bonyolult előzetes tervezésre. Normál, korrozív és szennyező ipari körülmények között is felhasználhatók.  
Általánostól eltérő felhasználás esetén keresse a BVF szakembereit.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/srhc

230V
Hálózati tápfeszültség

18-36W /fm
Változó teljesítmény

5,9mm
Kábel vastagság

10 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Méretre vágható
A kábel bárhol szabható

MIÉRT INTELLIGENS? A grafit-polimer fűtőe-
lem hőmérsékletétől függően változtatja saját 
ellenállását. A fűtőkábel teljesítménye az aktu-
ális külső hőmérséklet alapján változik, így ha 
nincs fagyveszély, teljesítménye drasztikusan 
lecsökken, közelít a 0W/m értékhez.

A kiegészítő csatlakoztató szett használatával 
hálózati bekötésük gyors és egyszerű, nem 
igényel különösebb szaktudást és eszközöket. 
Bármekkora hosszban szabható.

Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot:

KIVITELEZÉSI VIDEÓ

CSŐFŰTÉS INTELLIGENS FŰTŐKÁBELLEL

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES KÁBELHOSSZT!
bvf.hu/kalkulator önszabályozó fűtőkábel

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: önszabályozó 18/36W /fm
Feszültség: 230V
Kábel típusa: dupla szigetelésű
Kábel átmérő: 10,5 x 5,9 mm
Fűtőszál szigetelése: THP
Burkolatszigetelés: THP
Csatlakozás: BVF SRHC csatlakozó szett
Tanúsítványok: CE
Garancia: 10 év gyártói és hivatalos magyar garancia

AJÁNLOTT VEZÉRLÉSEK

ETR2-1550:
elektronikus termosztát csővezetékek gazdasá-
gos fagyvédelmére

ETI + ETF-744:
kültéri termosztát külső hőmérséklet érzékelővel, 
kizárólag csőfűtéshez

ETOR-55:
csapadékérzékelő az ETF-744 kültéri hőmérséklet- 
érzékelővel együtt alkalmazva; ereszcsatornák 
fagymentesítése esetén csapadék és 
hőmérséklet érzékelésére

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

Vezető

Hőleadó carbon mag

Földelés

Belső szigetelés

Külső szigetelés

https://www.bvfheating.hu/srhc
https://www.youtube.com/watch?v=0MEzWijqBUI
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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BVF NG Series

Forradalmi, letisztult, energiatakarékos. Ezen három alapelv mentén fejlesztettük ki legújabb infrafűtési megoldásunkat. 
A fali- és mennyezeti rögzítésre alkalmas infrapanelek, fűtéscélú felhasználásának csak a képzelet szab határokat. 
Legyen szó akár új építésről vagy felújításról, az infrapanel ideális választás a környezetére igényes otthonteremtőknek.

Minimalista design-ja lehetővé teszi a korlátlan alkalmazást akár modern, akár tradicionális környezetben. Mennyezeti 
síkon szerelve (hőtechnikailag ajánlott) tökéletesen láthatatlan, nem befolyásolja a bútorozást. Rendszerszintű 
alkalmazás esetén leginkább a BVF NG Series típusú standard kivitelű paneleinket ajánljuk, míg kiegészítő fűtésekhez 
az üveg és tükör kivitelű PREMIUM Series termékcsaládunkat.

Made in Austria. Piacvezető technológia és minőség Magyarországon. A szabadalmaztatott Grafit-Polyimid fűtőbetét 
most minden eddigi infrapanel technológiánál magasabb hatásfokot és ezáltal alacsony üzemeltetési költségeket 
biztosít Önnek.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/infrapanel

230V
Hálózati tápfeszültség

300 - 700W
Teljesítmény

P5 szenzor
Egyedülálló belső elektronika

IP44
Fürdőszobába is

AZ INFRAPANEL MŰKÖDÉSE

Az infrapanelek hősugárzási tartománya a fű-
tőelem, annak hőmérséklete és a speciális hő-
leadó felület összességéből adódik. A BVF NG 
panelek hőleadása a sugárzó fűtések csoport-
jába, azon belül pedig az FIR (Far Infra Red) 
tartományba esnek.

A hősugárzás minden tárgyban, testben, épü-
letszerkezetben elnyelődik és mivel a zárt 
téren belül a hőmérséklet kiegyenlítődés fo-
lyamatos, így azok egyenletesen sugározzák 
vissza a bevitt hőt. Ezáltal a valós hőmérsék-
letnél 2-3°C-al magasabb hőérzet alakul ki.

Olvassa be okostelefonjával 
a QR kódot:

FELSZERELÉSI VIDEÓ

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator új generációs infrapanel

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: 300–350–500–700 W
Feszültség: 230V
Fűtőelem típusa: p5, graphite polyimide
Védelmi besorolás: IP 44
Rögzítés: Fali- és mennyezeti rögzítés
Keret: Fehér alumínium
Hátlap: Teljes felületű alumínium
Felület: Fehér sík (tisztítható)
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE, TÜV, ROHS
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia

MÉRETEK

Típus Méret Tömeg Telj. Amper

NG 300 900×300×25 mm 2,5 kg 300 W 1,3 A
NG 350 600×600×25 mm 3,1 kg 350 W 1,5 A
NG 500 900×600×25 mm 5,8 kg 500 W 2,2 A
NG 700 1200×600×25 mm 7,4 kg 700 W 3,0 A

1,8m

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

(opcionális termosztát adó egység csatlakoztatása)

https://www.bvfheating.hu/infrapanel
https://www.youtube.com/watch?v=kZ2blGOrOqs
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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BVF PREMIUM Series

Lakberendezők figyelem! A PREMIUM termékcsalád ideális fűtési megoldás fürdőszobákban, exkluzív kivitelű 
helyiségekben vagy akár kereskedelmi terekben is. Keret nélküli kivitelének köszönhetően megfelel a legtöbb 
lakberendezési trendnek és minőségi elvárásnak.

A BVF PREMIUM Series üveg és tükör termékcsaládja is megkapta a standard újgenerációs infrapanelek forradalmian 
új Graphit-polyimid fűtőelemét mely a hagyományos “kristály”szemcsés paneleknél használt grafitmasszához képest 
jelentősen magasabb hatásfokkal üzemel.

A németországi kutatóközpontban kifejlesztett, nemzetközi szabadalommal védett speciális reflexiós réteg a 
hátoldalon 100%-ban veri vissza az infravörös sugárzást.

BVF 24-F + BVF 24-P
rádiófrekveniciás termosztát

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/infrapanel

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS

230V
Hálózati tápfeszültség

400 - 800W
Teljesítmény

P5 szenzor
Egyedülálló belső elektronika

IP44
Fürdőszobába is

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ KONZOL

A BVF NG standard, üveg illetve tükör infrapa-
nelek könnyedén alakíthatók át törölközőszá-
rító fűtőpanellé.
Az infrapanel tartószerkezetében gyárilag fi-
xen elhelyezett 2db felfogató pont helyezkedik 
el, mely lehetőséget nyújt akár utólagos átala-
kításra is. Egy infrapanelre kettő darab konzol 
rögzíthető. A szerkezet ajánlott teherbírása 
egyenként 8kg, így akár nagyobb méretű és 
vastagságú törölköző tárolására is alkalmas. 
Javasolt azonban a fűtési hatásfok megőrzése 
érdekében minimális légrést hagyni a panel és 
törölköző között.

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator tükör és üveg infrapanelek

MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

Teljesítmény: 400-600–800 W
Feszültség: 230V
Fűtőelem típusa: p5, graphite polyimide
Védelmi besorolás: IP 44
Rögzítés: Fali- és mennyezeti rögzítés
Színek: Fekete, fehér, tükör
Hátlap: Teljes felületű alumínium
Keret: Keret nélkül
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE, TÜV, ROHS
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia

Típus Méret Tömeg Telj. Amper
PG 600 900×600×25 mm 12,1 kg 600 W 2,6 A
PG 800 1200×600×25 mm 16,2 kg 800 W 3,5 A
PG 600 900×600×25 mm 12,1 kg 600 W 2,6 A
PG 800 1200×600×25 mm 16,2 kg 800 W 3,5 A
MG 400 600×600×25 mm 7,8 kg 400 W 1,7 A
MG 600 900×600×25 mm 11,5 kg 600 W 2,6 A
MG 800 1200×600×25 mm 18,0 kg 800 W 3,5 A

1,8m

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

(a törölközőszárító nem tartozék, külön vásárolható)

https://www.bvfheating.hu/infrapanel
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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Folyamatosan páramentes tükör és kiegészítő fűtés egy-
ben. A BVF Adelig okostükör fűtési teljesítménye akár 
4-5-ször nagyobb egy hagyományos páramentesítő fóli-
ánál, így a fürdőszobai használatkor jelentősen javítja a 
komfortérzetet is. Az energiatakarékos LED világítás, okos 
funkciók és fűtés funkciók egymástól függetlenül is kap-
csolhatóak. Ha csak világításra vagy csak fűtésre van szük-
ség, egy gombnyomással aktív helyzetbe állítható a kívánt 
funkció.

BVF ADELIG Series

LED fürdőszobai tükör és okostükör. A BVF Adelig termékcsalád a modern fürdőszobák elengedhetetlen kelléke. 
Letisztult design, tökéletes torzításmentes tükör, LED világítás és fűtés egyben. Az okospanel funkciói, mint például a 
páratartalom, hőmérséklet, időjárás előrejelzés az Android és iOS alkalmazásban is elérhetőek.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/okostukor

230V
Hálózati tápfeszültség

200 - 350W
Teljesítmény

1,6m
Bekötő vezeték villásdugóval

60mp
Felfűtési idő

Páramentesítés LED világítás Okos funkciók

KOMFORT A FÜRDŐSZOBÁBAN iOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS

1+1 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

okostükör

MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

Fűtési teljesítmény: 200 - 350W
LED világítás: 10 - 13W
Feszültség: 230V
LED színhőmérséklet: 6000K
Bekötő vezeték: 1,6m + szabvány dugalj
Keret: Keret nélkül
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Applikáció:  Android és iOS
Védelmi besorolás: IP55
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1+1 év gyártói és hivatalos magyar garancia

Típus Méret Tömeg Telj. Amper
ADELIG 200 600×600×44 mm 7,2 kg 200 W 0,9 A
ADELIG 350 600×1000×44 mm 12,2 kg 350 W 1,5 A

1,6m

A használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

https://www.bvfheating.hu/okostukor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartteam.ledwifiweather&hl=hu&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/wificlock/id1219877946
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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BVF CP1 Series

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wifi-futopanel

230V
Hálózati tápfeszültség

500 - 2000W
Teljesítmény

IP24 
Fürdőszobába is

Digitális Wi-Fi termosztát
Beépített vezérlés

iOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Wi-Fi fűtőpanel

MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

A használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

Típus Méret Tömeg Telj. Amper
CP1 500 440×440×94 mm 3,9 kg 500 W 2,2 A
CP1 1000 520×440×94 mm 4,4 kg 1000 W 4,3 A
CP1 1500 680×440×94 mm 5,4 kg 1500 W 6,5 A
CP1 2000 840×440×94 mm 6,4 kg 2000 W 8,7 A
CP1 1000 520×440×94 mm 4,4 kg 1000 W 4,3 A
CP1 1500 680×440×94 mm 5,4 kg 1500 W 6,5 A
CP1 2000 840×440×94 mm 6,4 kg 2000 W 8,7 A

Teljesítmény: 500–1000–1500–2000 W
Feszültség: 230V
Bekötő vezeték: 1,5m + szabvány dugalj
Felület: Fehér / arzénszürke, sík (tisztítható)
Rögzítés: Fali konzol vagy mobil láb
Vezérlés: Beépített termosztát, WiFi modul
Applikáció:  Android és iOS
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás: IP 24
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia

A Tuya Smart alkalmazás  
letölthető a Google Play Áruházból 
és az Apple AppStore-ból.

1,5m

Egyedi és letisztult design jellemzi a BVF legújabb fűtőpaneles technológiáját. A BVF CP1 termékcsalád egyedülálló módon 
ötvözi a közismert skandináv designt az innovatív műszaki megoldásokkal.

Komplett fűtési rendszerek akár -20°C-ig. A BVF termékek közel 10 éve élen járnak az internetes távoli elérésben, így legújabb 
fűtőpaneleink minden típusa a legkorszerűbb WiFi modullal szerelt. A csúcshatékonyságú fűtőbetét és az intelligens vezérlés 
olyan energiamegtakarítási lehetőségeket biztosít, amellyel a CP1 fűtési rendszer a minősített passzív házakban és a gyenge 
hőszigetelésű épületekben is egyaránt valós alternatívája lehet bármely fűtési megoldásnak. 

OPCIONÁLIS MOBIL KONZOL

A tartozék fali konzol mellet minden BVF CP1 fűtő-
panelhez kiegészítőként vásárolható gurulós mobil 
láb is, kétféle színben. A mobil láb 1 perc alatt biz-
tonságosan rögzíthető, így a fűtőpanel könnyedén 
mozgatható, ott fűt ahol kell. Mobil kivitelként a Wi-
Fi modul nem felejti el a beállításokat, így kiegészítő 
fűtésünket is elérhetjük távolról. Gyors felfűtésével 
ideális választás munkaállomások komfortosabbá 
tételére is.

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator

https://www.bvfheating.hu/wifi-futopanel
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/hu/app/tuya-smart/id1034649547
https://www.bvfheating.hu/kalkulator
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BVF CP1 Series - üveg előlapok

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wifi-futopanel

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/l-1-termosztat

500 - 2000W
BVF CP1 fűtőpanelekhez*

4mm
Üveg vastagság

Hőálló, edzett 
Biztonsági üveg

Fényes fehér és fekete
Standard színek

Blue Hawaii
Limitált kiadású szín

BVF L-1 - kültéri okostermosztát

MŰSZAKI ADATOK

A használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

Relé terheletőség: 3600W / 16A
Feszültség: 230V
Méretek: 86 x 86 x 15 mm
Védelmi besorolás: IP30
Elhelyezés: Kizárólag beltérben
Programozás: Heti 7, korlátlan
Applikáció:  Android és iOS
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1 év gyártói  és hivatalos magyar garancia

Kiegészítő dizájn üveg előlap BVF CP1 fűtőpanelhez, mely prémium eleganciát kölcsönöz minden helyiségnek. Egyszerű, 
biztonságos rögzítés a fűtőpanelen, így akár lehetőség van az üvegek cseréjére is. A termék fűtésre kizárólag BVF CP1 
elektromos fűtőpanellel együtt használható.

*Blue Hawaii szín az 500W-os fűtőpanelekhez nem elérhető

Hó- és jégmentesítéshez és csőkísérő fűtésekhez. A szenzor nélküli egyedülálló technológia lehetővé teszi a hó, és jégmen-
tesítő rendszerek még szélesebb körű felhasználását. Gyorsan és alacsony költségek mellett biztosítja a minden eddiginél 
hatékonyabb működést gépkocsi feljárók, ereszcsatornák és vízcsövek fűtéséhez. 

A termosztát követi a legpontosabb időjárás-előrejelzéseket és ennek megfelelően fűti / előfűti a temperálandó felületet. 
A hagyományos szenzoros kivitelekhez képest gyorsabban, kisebb energiafelhasználás mellett működteti a fűtési rend-
szert, hiszen előrejelzés alapú. Nem csak leolvasztja a havat / jeget, annak kialakulását is képes megakadályozni a felüle-
ten. A BVF L-1 speciális algoritmusa és pontos időjárás-előrejelzés együttes alkalmazása lezárja a szenzoros termosztátok 
korszakát. A termosztát az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül kommunikál az iOS és Android alapú Tuya Smart alkalmazás-
sal. Az alkalmazáson keresztül lehetőség van a termosztát valamennyi beállításának elérésére és akár a termosztát távoli 
vezérlésére is.

iOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS

A Tuya Smart alkalmazás  
letölthető a Google Play Áruházból 
és az Apple AppStore-ból.

230V
Hálózati tápfeszültség

3600W / 16A
Relé terhelhetőség

Szenzor nélkül
Időjárás előrejelzés

Wi-Fi
Távoli vezérléssel

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

ÜZEMMÓDOK ÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

GYORS ÉS EGYSZERŰ RÖGZÍTÉS

AUTOMATA MÓD
időjárás-előrejelzés alapú

ÉRTESÍTÉSI MÓD
emlékeztető küldés fagyveszély esetén

PROGRAM MÓD
heti és napi programok

KÉZI ÜZEMMÓD
ha nincs internet elérés

FÉNYES FEKETEFÉNYES FEHÉR

BLUE HAWAII

https://www.bvfheating.hu/wifi-futopanel
https://www.bvfheating.hu/l-1-termosztat
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/hu/app/tuya-smart/id1034649547
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A legstílusosabb fürdőszoba is csak akkor nyújt valódi 
élményt, ha annak hőmérséklete megfelelő. Válassza 
Ön is az egyedi vezérléssel ellátott Kobe elektromos tö-
rölközőszárítót, mely a szoba méretétől függően önálló 
fűtésre is alkalmas lehet. 

A BVF Kobe termosztátja kezelőmagasságban, a felső 
sor alatt kapott helyet, nem az alján, így a hagyományos 
törölközőszárítókkal szemben nem kell hajolgatni a hő-
mérséklet állításhoz.

A készülékbe épített digitális termosztát lehetővé teszi 
a törölközőszárító programozását. Előre meghatározott 
és egyedi programlehetőségek a lehető leggazdaságo-
sabb üzemeltetéshez és a maximális komfort eléréséhez.

Nem szereti előre programozni a készülékeket? Ez sem 
gond. Kézi üzemmódban a digitális termosztát egyszerű 

„fel-le” állítással is vezérelhető, így csak a kívánt hőmér-
sékletet kell beállítani.

BVF Kobe

Törölközőszárítás akár önálló fűtésre is alkalmas 500W fűtési teljesítménnyel. Élvezze az ideális hőmérsékletet és 
a mindig meleg és száraz törölközőket a fürdőszobában, a programozható digitális termosztáttal ellátott BVF Kobe 
törölközőszárítóval.

Ideális méretek kis és közepes méretű fürdőszobákhoz. Az 54 cm-es szélesség kényelmessé teszi a törölközők 
felhelyezését, nem szükséges begyűrni őket a csövek közé. A lekerekített csöveinek köszönhetően rengeteg helyet 
biztosít a törölközők és fürdőköpenyek gyors és hatékony szárításához.

 A hagyományos fűtőpatronos radiátorokhoz képest teljesen száraz technológiás, nincs folyadék, folyadékszivárgás, 
elfagyás vagy időszakos karbantartás.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/kobe

230V
Hálózati tápfeszültség

500W
Teljesítmény

Programozható
Digitális termosztát

TERMOSZTÁT KEZELŐMAGASSÁGBAN

PROGRAMOZHATÓ DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

1 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

elektromos törölközőszárító radiátor

MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

Teljesítmény: 500W
Feszültség: 230V
Bekötő vezeték: 1,1m + szabvány dugalj
Felület: Fehér / fekete
Rögzítés: Fali konzol
Vezérlés: Beépített digitális termosztát
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás: IP 24
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1 év gyártói és hivatalos magyar garancia

Típus Méret Tömeg Telj. Amper
KOBE 500 540×960×43 mm 4,1 kg 500 W 2,2 A
KOBE 500 540×960×43 mm 4,1 kg 500 W 2,2 A

1,1m

A használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

IP24 
Fürdőszobába is

https://www.bvfheating.hu/kobe
https://www.bvfheating.hu/letoltesek
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Intuis Eurospot

Elegáns és költséghatékony megoldás kis- és nagy helyiségekbe is.

Az Intuis Eurospot elektromos fűtőpanel letisztult designja ideális választás mindazoknak, akik költséghatékony mégis ener-
giatakarékos megoldást keresnek. Széles teljesítményválaszték biztosítja, hogy könnyedén megtalálja az adott helyiség hőigé-
nyének megfelelő elektromos radiátort. Formavilága modern és klasszikus környezetben is megállja a helyét.

Az Eurospot elektromos radiátorok már az iparág csúcskategóriás fűtőbetétjével rendelkeznek. A hagyományos elektromos 
fűtőpanelekkel ellentétben tökéletesen hangtalan. Használata hálószobában és gyerekszobában is ideális választás.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
noirot.hu/eurospot

230V
Hálózati tápfeszültség

500 - 2500W
Teljesítmény

IPx4
Fürdőszobában is

BEÉPÍTETT DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A Noirot 2023-tól Intuis.

Az Eurospot elektromos radiátorok digitális 
termosztáttal vannak szerelve, így nem jelent 
plusz költséget a helyiség hőmérsékletének 
pontos beállítása. A programozási funkciók 
használatával további megtakarítások érhe-
tőek el. A gyermekzár funkció nem csupán a 
gyerekszobában, de vendéglátó egységekben, 
szállodákban is hasznos és elengedhetetlen.

Helyi fűtések megoldására használja a 
könnyen gördülő és stabil gurulós lába-
kat. A minden típusra könnyedén rögzít-
hető konzollal ott növelheti a komfortot 
ahol valóban szükség van rá. Ideális válasz-
tás meglévő fűtés mellett komfortzónák 
kialakítására a nappalitól a fürdőszobáig. A 
könnyen gördülő lábak minden burkolattí-
puson könnyű mozgatást biztosítanak az 
elektromos fűtőpanelnek.

MOBIL FŰTŐPANELKÉNT IS 
HASZNÁLHATÓ

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Mobil gurulós láb
Vásárolható kiegészítő

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
noirot.hu/kalkulator
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elektromos fűtőpanel

MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

Teljesítmény: 500–1000–1500–2000-2500W
Feszültség: 230V
Bekötő vezeték: 1,8m + szabvány dugalj
Felület: Fehér sík (tisztítható)
Rögzítés: Fali konzol
Vezérlés: Beépített digitális termosztát
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás: IP x4
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia

1,8m

Típus Méret Tömeg Telj. Amper

Eurospot 500 340×440×102 mm 3,0 kg 500 W 2,2 A
Eurospot 1000 420×440×102 mm 3,6 kg 1000 W 4,3 A
Eurospot 1500 580×440×102 mm 4,7 kg 1500 W 6,5 A
Eurospot 2000 740×440×102 mm 5,9 kg 2000 W 8,7 A
Eurospot 2500 900×440×102 mm 7,2 kg 2500 W 10,9 A

A használati útmutatókat a 
noirot.hu/letoltesek oldalon találja.

(a gurulós láb nem tartozék, külön vásárolható)

https://www.noirot.hu/eurospot
https://www.noirot.hu/kalkulator
https://www.noirot.hu/letoltesek
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Intuis Nao

Ismerje meg Ön is az elektromos törölközőszárító radiátorok legújabb generációját. Az Intuis Nao egyedi módon ötvözi a 
funkciót és a maximális teljesítményt. 300, 750 és 1750W-os teljesítményével kisebb és nagyobb fürdőszobák önálló fűtésére 
is alkalmas.

Az elektromos törölközőszárító lekerekített fűtéscsövei minden eddiginél több helyet biztosítanak a törölközők vagy akár ru-
hák szárítására, stabil rögzíthetősége miatt a nedves, vizes törölközők vagy köpenyek szárítása sem okoz problémát.

A hagyományos ki-bekapcsolós vagy teljesítményszabályzóval ellátott elektromos törölközőszárítókkal szemben, elektromos 
radiátorunk beépített szobatermosztáttal van szerelve.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
noirot.hu/nao

230V
Hálózati tápfeszültség

300 - 750 - 1750W
Teljesítmény

IP44
Fürdőszobában is

BEÉPÍTETT DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELÉS

A beépített termosztátos vezérlés teszi egye-
divé az Intuis elektromos törölközőszárító ra-
diátorokat, melyben elérhetőek komfort, gaz-
daságos és fagymentesítő üzemmódok. Ezen 
kívül elérhető még a szabvány ablaknyitás 
érzékelés, programozás és az intelligens önta-
nuló funkció: a termosztát megjegyzi mennyi 
idő kell a helyiség felfűtésére és a programo-
záshoz hozzárendeli azt (a program időpont 
kezdetére már felfűti a szobát, figyelembe 
veszi a felfűtési időket változó körülmények 
esetén is).

Az Nao elektromos törölközőszárító radiátor 
észleli a helyiség drasztikus hőmérséklet csök-
kenését, automatikusan leáll és szabályozza 
magát, hogy elkerülje a szellőztetésből adódó 
energiaveszteséget.

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Digitális termosztát
Beépített vezérlés

+ _

elektromos törölközőszárító radiátor

MŰSZAKI ADATOKMÉRETEK

Teljesítmény: 300-750-1750W
Feszültség: 230V
Bekötő vezeték: 0,9m fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület: Fehér
Rögzítés: Fali konzol
Vezérlés: Beépített digitális termosztát
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás: IP 44
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia

Típus Méret Tömeg Telj. Amper

Nao 300 400×944×130 mm 9,1 kg 300 W 1,3 A
Nao 750 500×1322×130 mm 14,5 kg 750 W 3,0 A
Nao 1750 500×1382×130 mm 16,8 kg 1750 W 7,6 A

FIX BEKÖTÉSRE 
villásdugó nélkül

A használati útmutatókat a 
noirot.hu/letoltesek oldalon találja.
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https://www.noirot.hu/nao
https://www.noirot.hu/letoltesek
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Intuis Tactic WiFi

Az Intuis Tactic Wifi modellek tovább viszik a Spot-D széria közel egy évtizedes hagyományát, mely meghódította az EU piacait 
az innovatív épületgépészet területén. Minőség és megbízhatóság egy okos készülékben. A legújabb fejlesztésű RX-Silence 
fűtőbetétet ötvöztük a távoli elérést biztosító CapaConnect alkalmazással. Az ár-érték arányban kiemelkedő Tactic modellek 
formavilága modern és klasszikus környezetben is megállja a helyét. Az előlapi hőleadás (front lamella) gyorsítja a hőérzet 
kialakulását.

A távoli elérésben és programozásban rejlő lehetőségek tovább növelik az elektromos fűtőpanel energiahatékonyságát. Kifor-
rott és üzembiztos működése lehetővé teszi nyaralók és vendéglátó egységek, hotelek kiszolgálását. Természetesen, ahogyan 
a Spot-D modellek, a Tactic WiFi panelek is elsősorban a lakosság igényeire szabva készülnek, alkalmazásuk hálószobában, 
gyerekszobában, fürdőszobában is tökéletes, biztonságos választás.

Gyors és egyszeri WiFi konfiguráció beolvasható QR-kóddal. Az alkalmazás felhőalapú és felhasználói fiókhoz rendelt, könnye-
dén megosztható a felhasználók között.

Komfortos hősugárzás és erőteljes konvektív hőleadás jellemzi az Intuis 2023-as Oslo modelljeit, melyek már a magyarországi 
piacon is elérhetőek. Egyedülálló nagytömegű kiviteléből adódóan részlegesen hőtároló elektromos fűtőpanel. A Noirot/Intuis 
termékektől megszokott innovatív RX silence fűtőbetéttel szerelt Oslo panelek optimalizálják a kiáramló levegő hőmérsékletét 
és annak bekeringési dimenzióit, tovább növelve a helyiség komfortját és az Ön szubjektív hőérzetét.

Az Intuis Oslo elektromos fűtőpanelek 3 teljesítményben, horizontális és vertikális kialakítással elérhetőek, alkalmazkodnak 
a helyiség funkciójához és geometriai méreteihez. Kisebb rendelkezésre álló terület esetén válassza függőlegesen kialakított 
modelljeinket. Az Oslo elektromos radiátorokat letisztult design és a magyar piacon nem jellemző prémium anyaghasználat 
jellemzi. Telepítését leginkább fali rögzítéssel javasoljuk. Használata vendéglátó egységekben, irodai környezetben, hálószobá-
ban és fürdőszobában is ideális választás.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
noirot.hu/tactic

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
noirot.hu/oslo

230V
Hálózati tápfeszültség

230V
Hálózati tápfeszültség

1000 - 2400W
Teljesítmény

1000 - 2000W
Teljesítmény

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Mobil gurulós láb
Vásárolható kiegészítő

Kétféle kivitel
Álló és fekvő verzió

SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
noirot.hu/kalkulator Intuis Oslo 

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK MÉRETEKMÉRETEK

Teljesítmény: 1000–1500–2000W
Feszültség: 230V
Bekötő vezeték: 0,8m fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület: Fehér sík (tisztítható)
Rögzítés: Fali konzol
Vezérlés: Beépített digitális termosztát
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás: IP x4
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar  
 garancia

Teljesítmény: 1000–1500–2000-2400W
Feszültség: 230V
Bekötő vezeték: 1,8m + szabvány dugalj
Felület: Fehér, sík (tisztítható)
Rögzítés: Fali konzol
Vezérlés: Beépített termosztát, WiFi modul
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás: IP x4
Tanúsítványok: CE
Garancia: 1+4 év gyártói és hivatalos magyar 
 garancia

1,8m

Típus Méret Tömeg Telj. Amper

Oslo Horizontal 1000 630×440×110 mm 5,5 kg 1000 W 4,3 A
Oslo Horizontal 2000 950×440×110 mm 9,2 kg 2000 W 8,7 A
Oslo Vertical 1000 440×847×124 mm 8,2 kg 1000 W 4,3 A
Oslo Vertical 1500 440×1057×124 mm 10,8 kg 1500 W 6,5 A

Típus Méret Tömeg Telj. Amper

Tactic WiFi 1000 420×440×104 mm 3,6 kg 1000 W 4,3 A
Tactic WiFi 1500 580×440×104 mm 4,7 kg 1500 W 6,5 A
Tactic WiFi 2000 740×440×104 mm 5,9 kg 2000 W 8,7 A
Tactic WiFi 2400 900×440×104 mm 7,2 kg 2400 W 10,4 A

A használati útmutatókat a 
noirot.hu/letoltesek oldalon találja.

Digitális Wi-Fi termosztát
Beépített vezérlés

iOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS

A Capa Connect alkalmazás  
letölthető a Google Play Áruházból 
és az Apple AppStore-ból.

FIX BEKÖTÉSRE 
villásdugó nélkül

IPx4
Fürdőszobában is

440 mm

440 mm

950 mm630 mm

1500 W2000 W 1000 W1000 W

10
57

 m
m

84
7 

m
m

44
0 

m
m

https://www.noirot.hu/tactic
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https://www.noirot.hu/kalkulator
https://www.noirot.hu/letoltesek
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Capa.CapaConnect&hl=hu&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/capa-connect/id1572457464
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BVF WiFi szobatermosztátok

BVF 801 
WiFi okostermosztát

A BVF 801 WIFI önmagában egyszerű progra-
mozható szobatermosztát, de egy gyors, tele-
fonnal történő párosítás után okos rendszer-
ként működik. Internetes távoli elérést biztosít 
minden Android és iOS alapú eszközről, fel-
használva a világ egyik leggyorsabb felhő alapú 
okosrendszer szolgáltatását. Vezérelje köny-
nyedén bárhonnan otthona hőmérsékletét egy 
könnyen kezelhető magyar nyelvű telefonos 
alkalmazással.

• Önálló WiFi modul
• Üveg előlap, prémium kivitel
• Fehér és fekete üveg kivitelben
• 16A kapcsolási teljesítmény
• Levegő + NTC padlószenzor 3m
• Android és iOS alkalmazás

BVF Netmostat N-1 
WiFi okostermosztát

Megbízható és gyors távoli elérés minden tí-
pusú elektromos fűtéshez. A Netmostat N-1 
fűtésvezérlő megfelel a legszigorúbb minőségi 
és felhasználási követelményeknek. Telefonos 
alkalmazás minden android és iOS alapú készü-
lékhez. Minden eddiginél gyorsabb és stabilabb 
internetkapcsolat a legújabb beépített Wi-Fi 
modullal. A termosztáthoz tartozó szerver a 
világ egyik leggyorsabb és legdinamikusabban 
növekvő felhőalapú szolgáltatása.

• Önálló WiFi modul
• 16A kapcsolási teljesítmény
• Levegő + NTC padlószenzor 3m
• Android és iOS alkalmazás

BVF 701 
Programozható szobatermosztát

A BVF 701 programozható szobatermosztát 
alkalmas minden típusú elektromos fűtés és 
elektromos padlófűtés vezérlésére. A BVF ter-
mosztátokra jellemző nagyteljesítményű tel-
jesítménykapcsolóval szerelt hátoldal extrém 
igénybevétel mellett sem melegszik fel, valós 
hőmérséklet érzékelés pontosabb mint valaha.

• Programozható, napi 4 időciklus
• 16A kapcsolási teljesítmény
• Levegő + NTC padlószenzor 3m
• LCD kijelző

BVF szobatermosztátok

BVF 24-FX 
RF szobatermosztát

A BVF 24-FX (padlószenzoros) szobatermosztát 
abban az esetben javasolt, ha a fűtési rend-
szer beépítéséhez nincs lehetőség kapcsoló 
magasságban kialakítani a csatlakozási pontot. 
Akár egy meglévő konnektor helyén, vagy egy 
mennyezethez közeli kötődoboznál beépíthető 
a vevő egység. A szobatermosztát így bárhová 
kerülhet a helyiségen belül. Fali- és asztali rögzí-
tő a csomagban. Alkalmas infrapanelek és pad-
lófűtések vezérlésére egyaránt.

• Programozható, napi 4 időciklus
• 16A kapcsolási teljesítmény
• 3m-es NTC padlószenzor
• Adó + Vevő egység
• akár 30m hatótáv épületen belül
• LCD kijelző

BVF 24-FP 
RF szobatermosztát infrapanelhez

A BVF 24-FP jelű szobatermosztát speciálisan 
BVF infrapanelekhez lett kifejlesztve. Rádió- 
frekvencián kommunikáló, vezeték nélküli ter-
mosztát, mely két részből áll: hordozható adó 
egységből, illetve egy vevő egységből, mely köz-
vetlenül az infrapanel vezérléséhez csatlakoz-
tatható. Egy termosztáttal egyszerre akár több 
infrapanelt is vezérelhet az önállóan is kapható 
24-P vevőegység segítségével. A termosztát asz-
tali- és fali rögzítésre is alkalmas.

• Programozható, napi 4 időciklus
• 10A kapcsolási teljesítmény
• Adó + vevőegység
• LCD kijelző
• BVF infrapanelekhez

A használati útmutatókat a 
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.

https://www.bvfheating.hu/letoltesek


1. Általános információk, termékinformációk, nyitvatartás
2. Műszaki információk, tájékoztatás komplett fűtési rendszerekről
3. Terméktámogatás, termosztát beállítások
4. Webshop és kiszállítással kapcsolatos ügyintézés
5. Szolgáltatás megrendelés, CALEO Assistance

BVF Fűtési Megoldások Kft. Magyarország

Ügyfélszolgálat:  +36 (1) 490-0490
E-mail: info@bvfheating.hu
Web: www.bvfheating.hu

Jelen katalógus és felhasználási útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában a forgalmazó legjobb tudása szerint készült, beleértve a szöveges és képes tartalmakat is. A felhasználó 
azonban saját hatáskörében kell döntsön, hogy az adott termék alkalmas-e az adott felhasználásra, minden esetben kérje szakember véleményét. Forgalmazó nem vállal felelősséget az on-
line – és vagy nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért, továbbá fenntartja a jogot előzetes értesítés nélkül a termék/ek műszaki specifikációjának megváltoztatására. 

A BVF Heating Solutions a BVF Fűtési Megoldások Kft. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

NAGYKERESKEDELEM
Ön szakember vagy kivitelező?

Regisztrálja cégét vagy vállalkozását a BVF 
Fűtéstechnika nagykereskedelmi felületén a maximális 
kedvezményekért és speciális kondíciókért.

Ha kérdése merülne fel, keresse bizalommal 
szakembereinket a megadott elérhetőségeken.

nagyker@bvfheating.hu

bvfheating.hu/nagyker

BVFHEATING.HU/STORE

AZONNALI 
RAKTÁRKÉSZLET

Termékeink vevőszolgálatunkon azonnali raktárkészletről megvásárolhatók vagy 
díjmentes kiszállítással rendelhetők. 

 
Logisztikai partnerünk a GLS, melynek szolgáltatása keretében minden BVF 

termék azonnali raktárkészletről kerül kiszállításra Magyarország területén belül, 
akár a megrendelést követő munkanapon.

kis- és nagy projektekhez

06 (1) 490 0490 mellékek:
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