
Vytápění a chlazení. 
Celoročně pouze jediný systém. 
Uponor Thermatop S sálavé stropy



Thermatop S je sálavý systém vytápění a chlazení na bázi 
vody, který zajišťuje příjemné vnitřní klima ve všech ročních 
obdobích při efektivní spotřebě energie. 
Díky flexibilitě konstrukce podhledu se hodí jak pro novostavby, 
tak pro rekonstruované budovy. Montáž bez použití nářadí 
umožňuje rychlou a snadnou instalaci.
Thermatop S poskytuje neviditelné pohodlí jak v kancelářích, 
tak v obytných budovách.

Účinná instalace. 
Neviditelné pohodlí.



Vytápění *
Chlazení *

Výkon v souvislosti k povrchu [W/m²]
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Vaše výhody
 Řešení 2 v 1 pro vnitřní klima

 Rychlá reakce na změny teploty pro 
zajištění dokonalého pohodlí

 Vysoká míra architektonické svobody

 Rychlá a efektivní realizace: 80 m² zvládli 
4 pracovníci za 1 den

 Dlouhá životnost a osvědčená vysoká 
kvalita potrubí Uponor PE-Xa v panelu

Thermatop S nabízí maximální 
flexibilitu

  Ideální řešení pro zavěšené sádrokartonové 
podhledy pro novostavby i rekonstrukce

  Svobodná volba designu interiéru, geometrie 
místnosti nebo pozdějších úprav místnosti

  6 velikostí panelů umožňuje přizpůsobit 
chladicí a topný systém i velmi specifickým 
architektonickým požadavkům

  Vysoká flexibilita při instalaci díky jedinečnému 
systému upevnění

Výkon vytápění nebo chlazení 
systému Uponor Thermatop S

Klíčová fakta
 Chladicí výkon 46 W / m2  podle DIN EN 14240

Topný výkon 64 W / m2  podle DIN EN 14037

 Těsný kontakt se sádrokartonovými deskami 
pro zajištění optimálního výkonu

 Potrubí Uponor PE-Xa 9,9 mm prefabrikované 
do ocelových lamel pro rozvod tepla

 Spolehlivá a rychlá instalace spojů 
od panelů k rozvodům s technologií Uponor 
Q&E

Široké portfolio:  
velikosti panelů od 2 000 mm do 4 500 mm

*  Výkon vytápění a chlazení systému Uponor Thermatop S
s 10mm sádrokartonovou deskou (0,25 W/mK)
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