
ekonomické konvektory

● vhodné do miestností 
s obmedzeným 
priestorom na stenách

● vďaka zakrytiu 
konvektora dochádza 
k minimálnemu 
napaľovaniu prachu

● ochrana proti 
prehrievaniu

● vrátane vypínača 
a mechanického 
alebo elektronického 
termostatu

● dodávané s prívodnou 
šnúrou ukončenou 
zástrčkou

KÁBLOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY

konvektory 
Adax



Váš dodavatel: Oblasti, v ktorých ponúka V-systém riešenia:
● podlahové vykurovanie
● ochrana vonkajších plôch pred námrazou
● ochrana odkvapov pred zamŕzaním
● ochrana potrubí pred zamŕzaním
● špeciálne aplikácie – vykurovanie skleníkov
● vykurovacie prvky – káble, rohože, špeciálne káble
● regulácie – mechanické, elektronické a priemyslové regulátory, hladinové spínače
● kompletné sady a doplnky vykurovacích systémov

Služby našim zákazníkom
Dokonalá spokojnosť našich zákazníkov je naším prvoradým cieľom. Preto ponúkame širokú škálu služieb:

● zaslanie ďalších informačných materiálov ● technické a cenové návrhy zdarma ● individuálne technické konzultácie telefonicky či v sídle našej firmy ●

popis
Konvektory VP10 KT a VP10 KET sú tvorené vykurovacím telesom, 

mechanickým alebo elektronickým termostatom a prípojnou šnúrou ukončenou 
zástrčkou pre zapojenie do elektrickej siete.

použitie
Použite: široké použitie v občianskej i bytovej výstavbe, obchode a priemysle.
Regulátor konvektora je vhodný pre vykurovanie.
Konvektory VP10 nesmú byť namontované vo vlhkých priestoroch!!!

regulace
Konvektory VP10 KT sú dodávané s mechanickým termostatom, konvektory 

VP10 KET s elektronickým termostatom.

VP 10 KET - s elektronickým termostatom

napájenie 230V, 50Hz

výkon 400 ... 2.000W

farba biela

prípojná šnúra - dĺžka 1,2m

krytí IP20

technické údaje

obj.
číslo typ výkon

(W)
dĺžka x výška

(mm)
7710 VP 1004 KT 400 389 x 295

7711 VP 1006 KT 600 505 x 295

7712 VP 1008 KT 800 620 x 295

7713 VP 1010 KT 1.000 678 x 295

7714 VP 1012 KT 1.200 850 x 295

7715 VP 1014 KT 1.400 965 x 295

7716 VP 1020 KT 2.000 1.310 x 295

VP 10 KT - s mechanickým termostatom

obj.
číslo typ výkon

(W)
dĺžka x výška

(mm)
7701 VP 1004 KET 400 389 x 295

7702 VP 1006 KET 600 505 x 295

7703 VP 1008 KET 800 620 x 295

7704 VP 1010 KET 1.000 678 x 295

7705 VP 1012 KET 1.200 850 x 295

7706 VP 1014 KET 1.400 965 x 295

7707 VP 1020 KET 2.000 1.310 x 295

V-systém elektro s.r.o.
Slovensko:

Továrenská 849, 908 01 Kúty
Tel.: 347 724 082, T-mobile: 911 724 082

e-mail: info@v-system.sk, www.v-system.sk 

Česká republika:
Milovanice 1, 257 01 Postupice

Telecom: +420 317 725 749, T-mobile: +420 737 242 210
e-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz
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