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BVF Heating Solutions™

Szolgáltatási rendszerünk

Alapítva 1990

BVF Heating Solutions

Cégünk és az elégedett felhasználók százezreinek célja
megegyezik. Az energiatakarékos és környezetbarát fűtési
rendszerek kialakítása közös érdekünk.

Quality services

A BVF managementjének egyértelmű célja, hogy
környezettudatos és egészséges fűtésrendszerek
megalkotásával vigyen meleget otthonainkba.

Innovatív felfogás

Minőség

Szakértelem

A BVF Heating Solutions felismerte és
támogatja a megújuló
energiaforrások alkalmazásában
rejlő hosszú távú lehetőségeket.
Fűtésrendszereink és termékeink
megalkotásakor ezek figyelembe
vételével járunk el, célunk a
környezetbarát és energiaáraktól
független fűtésrendszerek
elterjesztése.

Termékeink megfelelnek a
legmagasabb minőségi
követelményeknek, szabványoknak.
A gyártó üzemek ISO 9001 szabvány
szerint a legmagasabb minőség
ellenőrzés mellett működnek a
legkorszerűbb anyagok
felhasználásával.

A BVF szakemberei és mérnökei
komplexen és egyedileg vizsgálják
az építőanyagok és a „gépészeti”
elemek kapcsolatát nem csupán
termékeink értékesítését végzik,
sokkal inkább rendszereket alkotnak.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
és a jövő elvárásainak megfelelően
az innováció nem állhat meg.
Célunk, hogy ügyfeleink, partnereink
minden esetben a legmagasabb
szintű technológiát és minőséget
kapják
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Szakembereink világszerte a
legmagasabb szintű szolgáltatásra
törekednek, alkalmazva és betartva
az adott ország építésügyi és
elektromos szabványait,előírásait.
Kimagasló minőségű termékeink
rendelkeznek minden az EU területén
szükséges tanúsítvánnyal.

Tervező és kivitelező csapataink
minden esetben a legmagasabb
színvonalon és rövid határidőkkel
állnak minden tisztelt ügyfelünk
rendelkezésére a tervezéstől a
kivitelezésig.

Díjmentes
ajánlatkészítés

Teljeskörű kivitelezés
országosan

Díjmentes kiszállítás
országosan

Szakembereink díjmentesen, rövid
határidővel készítik el
árajánlatunkat az optimalizált
fűtésrendszer kialakítására. Kérjen
ajánlatot személyesen E-mail-ben
vagy online ajánlatkérő
felületünkön a www.bvfheating.hu
oldalon.

A BVF Heating Solutions
szakemberei a megrendeléstől
számított akár 1–3 munkanapon
belül vállalnak kivitelezést az ország
bármely pontján. Fűtési
rendszereink kivitelezéséhez
szükséges idő rövid, 100–120m2-ig
akár 1 munkanapon belül!

Termékeinket országosan
díjmentesen szállítjuk ki értékhatár
nélkül.

Terméktámogatás

Megújuló energia

Garancia

Értékesítés utáni terméktámogatási rendszerünk segít
mind a helyszínen kivitelezéskor
felmerülő kérdések
megválaszolásában, mind pedig a
későbbi beállítások és üzemeltetési
feltételek optimalizálásában.

Amennyiben a napelemes
rendszerrel állítja elő a téli fűtéshez
szükséges energiát ajánlatunk
készítésekor jelentős kedvezményeket biztosítunk. Szakembereink
örömmel számítják ki a fűtendő
épület éves energiaigényét és
szükséges napelem teljesítményét

Minőség, gyorsaság és szakértelem.
Kivitelező csapataink és a BVF
Heating Solutions gyártói garanciái
hozzátartoznak egyedülálló
szolgáltatási rendszerünkhöz.

Azonnal raktárkészletről!

Termékeink garancia ideje 5–10–15
év!
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0 Ft-os fűtésköltség

A+

Porotherm, Ytong vagy könnyűszerkezetes
házat épít?

A CALEO már minden építési rendszerben bizonyított!

„Az alacsony energiaigényű épületek elsőszámú fűtési megoldása”

A BVF Heating és a CALEO mára mint termék és fűtésrendszer is egyet jelent a modern épületek fűtésével. Az alacsony
energiaigényű épületek igénylik az alacsony hőmérsékletű felületfűtéseket és sugárzó fűtéseket. Innovatív felületfűtési
és infra paneles rendszereink a leghatékonyabb megoldást nyújtják könnyűszerkezetes és A/A+ besorolású épületek
fűtésére.

Komplett rendszermegoldás mindazoknak akik felismerik a gépészetmentes és innovatív fűtésrendszerek előnyeit,
környezettudatosan építkeznek és/vagy megújuló energiaforrásokkal érik el energia függetlenségüket.

Miért fizetne kétszer
ugyanazért?

Kényelem
és biztonság

Fenntarthatóság
és környezet

A hőszigetelés és a minőségi
építőanyagok ára világszerte
magas azonban megtérülő
beruházás hiszen az épület
energiaigénye és ezáltal
rezsiköltsége elenyészően
alacsony lesz.

A BVF és CALEO fűtésrendszerek
üzemeltetési költsége kifejezetten
alacsony azonban vannak más
szempontok is a fűtési rendszer
kiválasztásakor:

Az épületekre vonatkozó szigorodó
előírások és szabványok a
technológia folyamatos változását,
fejlődését vonják maguk után.
Az innováció a fűtéstechnikában is
a jövőbeni fenntarthatóság
érdekében zajlik, a minél kisebb
energiafelhasználás kisebb
költségekkel, kisebb környezet
terheléssel jár. Építkezzen tudatosan
és szakítson a hagyományos
környezetszennyező megoldásokkal.
A megújuló energiaforrások
alkalmazása és az energiaáraktól
való függetlenedés közös célunk
világszerte.
A BVF Heating rendszerei megújuló
energiaforrásokkal kombinálhatók.

Miért költene milliókat
fűtésrendszerre és gépészeti
helyiségre, hogy azután évente
spóroljon néhány ezer Ft-ot,
később azt karbantartásra költse?
Tudja meg hogyan érhető el
rendszereinkkel költséghatékonyan
és gyors megtérüléssel a 0 Ft-os
fűtésköltség!
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• Alacsony beruházási költség
• Komfort és gyors felfűtés
• Hangtalan és biztonságos
• Egyszerű és gyors kialakítás
• Karbantartásmentes működés
• Helyiségenkénti vezérlés
• Garancia
Fűtési rendszereink megfelelnek
a legmagasabb minőségi és
funkcionális elvárásoknak.

A 0 Ft-os fűtésköltség már valóság.
Hőtermelő
Beruházási költség

Kondenzációs gázkazán
+ padlófűtési rendszer

CALEO REG padlófűtési rendszer
+ Napelem + Internetes vezérlés

2,100 000 Ft

2,450,000 Ft

Gáz tervezés +Bevezetésének díja/
Elektromos hálózatbővítés

700 000 Ft

130 000 Ft

Kémény kialakítása + kéménybélelés

500 000 Ft

0 Ft

Karbantartás 4 évente

80 000 Ft

0 Ft

Havi fűtésszámla

15 000 Ft

0 Ft

3,740 000 Ft

2,580 000 Ft

4,620 000 Ft

2,580 000 Ft

Összes költség a 4. év végén

Összes költség a 12. év végén

A számítás alapját 2015-ös energiaárakon egy „A+” besorolású 100m2 alapterületű épület adja (energia szükséglet fűtés célra
30kWh/m2 év, ugyan ez passzív ház esetében szabvány szerint kevesebb, mint 15kWh/m2 év. A beépített napelemes rendszer
teljesítménye 2.5 kWp (várható éves energiatermelés 3125 kWh). Az egyszerűsített számítás nem kalkulál az energia ár
emelkedésével! Amennyiben ez mindössze éves 10%, úgy a különbség még drasztikusabb.
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BVF NG series

Új generációs infrasugárzó fűtőpanel

Plug & Heat

p5

Technology inside
Új generációs infrasugárzó fűtőpanel
kizárólag a BVF Heating Solutions-től
A BVF NG Series infrapanel családja p5-technológiás
fűtőelemének köszönhetően a hagyományos
kerámiaszemcsés panelekhez képest magasabb
hatásfokot biztosít.
A németországi kutatóközpontban kifejlesztett, nemzetközi
szabadalommal védett speciális reflexiós réteg a
hátoldalon 100%-ban veri vissza az infravörös sugárzást.
Továbbfejlesztett vezérlő elektronikájának köszönhetően
élettartama korlátlan

Plug & Heat

Bárhol és bármikor
A panelek gyárilag 2,5
méteres vezetékkel szerelt
földelt
dugvillával vannak ellátva,
mely direkt bekötés esetén
(termosztát) könnyedén
eltávolíthatók.

p5 technology
Maximális hatásfok

A BVF NG Series infrapanel
családja Nano-technológiás
fűtőelemének köszönhetően
a hagyományos
kristályszemcsés panelekhez
képest magasabb
hatásfokot biztosít.

Rögzítő konzol

Egyszerű és gyors rögzítés
A rejtett kialakítású
elcsúsztató konzollal gyors
és egyszerű a felszerelés
oldalfali és mennyezeti síkon
egyaránt. A csomagolás
tartalmazza a felszereléshez
szükséges összes tartozékot.

IP44

Fürdőszobában is
A BVF NG infrapanelek
megfelelnek a legmagasabb
minőségi és érintésvédelmi
követelményeknek.
Alkalmazásuk vizes, párás
helyiségekben is biztonságos.

Mobil
Infrapanel
Új generációs mobil infrasugárzó esztétikus
alumínium konzollal
Maximális komfort ott ahol Ön szeretné. A BVF NG mobil
infrapanel ideális megoldás helyi és komfort fűtés
kialakítására.
Az esztétikus tartókonzol eltávolítható később akár fix
bekötést is lehetővé tesz fali és mennyezeti síkon egyaránt.
Plug&Heat

Típus

Méret

Teljesítmény

BVF NG 300 Slim

900x300x30 mm

300 W

BVF NG 400 Armstrong szabvány

600x600x30 mm

400 W

BVF NG 550

900x600x30 mm

550 W

BVF NG 650

900x600x30 mm

650 W

BVF NG 850 Armstrong szabvány

1200x600x30 mm

850 W

BVF BG 600 Fekete üveg

900x600x30 mm

600 W

BVF BG 800 Fekete üveg

1200x600x30 mm

800 W

BVF WG 600 Fehér üveg

900x600x30 mm

600 W

BVF WG 800 Fehér üveg

1200x600x30 mm

800 W

900x600x30 mm

600 W

BVF MG 600 Tükör

Teljesítmény
Feszültség
Fűtőelem típusa
Védelmi besorolás
Rögzítés
Keret
Hátlap
Felület
Csomagolás
Elektroszmog
Tanúsítványok
Garancia
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400–850 W
230V
p5, Carbon-Silver
IP 44
Fali és mennyezeti rögzítés
Eloxált alumínium
Teljes felületű alumínium
Fehér sík (tisztítható)
Biztonsági karton doboz
Elektroszmog mentes
CE ,TÜV,ROHS
5 év

BVF Mobil Infrapanel

A BVF NG sugárzó fűtés oldalfalon vagy mennyezeti
síkon elhelyezve a teljes komfortzónát melegíti, kellemes
a valós hőmérsékletnél magasabb hőérzetet kialakítva.
A sugárzó hő minden tárgyban, épületszerkezetben
elnyelődik és mivel zárt téren belül a hőmérséklet
kiegyenlítődés folyamatos így azok egyenletesen
sugározzák vissza a bevitt hőt.

A hagyományos konvekciós fűtések (radiátor,hősugárzó,
norvég hősugárzó, stb.) az alsó légrétegeket felszívva
keringetik a levegőt (porhenger) a helyiségben és a
mennyezet közeli légréteget hevítik. Az infrafűtés
egyenletes hőmérsékletet biztosít a szoba egészében.
Eközben a sugárzó hő számos élettanilag kedvező hatást
gyakorol az emberi szervezetre.
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BVF NG

Tükör és üveg fűtőpanel

Tükör &
Üveg infrapanel
A BVF NG keret nélküli tükör és üveg infrapanel nem
csupán gazdaságos fűtés, sokkal inkább dísze
otthonának vagy fürdőszobájának.

Wi-Fi
Ready

szobatermosztát

Távoli elérés egyszerűen, költségek nélkül!

A keret nélküli kialakításnak köszönhetően könnyedén
tisztítható. Többé nem párásodik a tükör a
fürdőszobában!
Ideális választás exkluzív lakások, házak önálló és
kiegészítő fűtéseként.
2014-től törölközőszárító kivitelben is!

Plug&Heat

p5 technology

Rögzítő konzol

IP44

A panelek gyárilag 2,5
méteres vezetékkel szerelt
földelt
dugvillával vannak ellátva,
mely direkt bekötés esetén
(termosztát) könnyedén
eltávolíthatók.

A BVF NG Series infrapanel
családja Nano-technológiás
fűtőelemének köszönhetően a
hagyományos kristályszemcsés
panelekhez képest
magasabb hatásfokot biztosít.

A rejtett kialakítású
elcsúsztató konzollal gyors
és egyszerű a felszerelés
oldalfali és mennyezeti síkon
egyaránt. A csomagolás
tartalmazza a felszereléshez
szükséges összes tartozékot.

A BVF NG infrapanelek
megfelelnek a
legmagasabb minőségi és
érintésvédelmi
követelményeknek.
Alkalmazásuk vizes, párás
helyiségekben is
biztonságos.

Bárhol és bármikor

Maximális hatásfok

Egyszerű és gyors rögzítés

Teljesítmény
Feszültség
Fűtőelem típusa
Védelmi besorolás
Rögzítés
Színek
Hátlap
Keret
Csomagolás
Elektroszmog
Tanúsítványok
Garancia
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Fürdőszobában is

600–800 W
230V
p5, Carbon-Silver
IP 44
Fali és mennyezeti rögzítés
Fekete, fehér, tükör
Teljes felületű alumínium
Keret nélkül
Biztonsági karton doboz
Elektroszmog mentes
CE ,TÜV,ROHS
5 év

Elektromos fűtéshez Távoli elérés

Energiatakarékos

Univerzális

A BVF Zone és a 601i
szobatermosztát egy
professzionális internetes fűtésvezérlő rendszer. A BVF 601i
szobatermosztátok 16A
kapcsolási teljesítménnyel
és dupla szenzorral vannak
ellátva.

A távoli elérés nyújtotta
szabadság maximalizálja
fűtésrendszere optimalizálását,
alkalmazkodik a nem
rendszerszerű tartózkodásokhoz. Használatával akár 15-20%
több energiát takaríthat meg
mint más programozható vagy
öntanuló szobatermosztáttal.

A BVF 601i önmagában is
alkalmazható programozható
szobatermosztát. A BVF Zone
Box-al kiegészítve azonban
okos-termosztátként
működik, internetes távoli
elérést biztosít. A BVF Zone Box
8db termosztát egyidejű
kezelését és felülegyeletét
látja el.

A BVF Zone box beépített
webszervere egyszerű
hozzáférést biztosít
otthonához. A HTML alapú
kezelőfelület nem igényel
aplikációt és speciális
szoftvereket, akár idegen
eszközről is elérhető.
Azonban… az android applikáció hamarosan elérhető.

Feszültség:
Relé terhelhetőség:
Készenléti áramfelvétel:
Kijelző:
Külső érzékelő:
IP besorolás:
Programlehetőségek:
Rádiórekvencia:
Csatornaválasztás:

230V, 50/60Hz
3600W/16A
2W
LCD fehér háttérvilágítással
NTC szabvány 10KΩ @ 20°C
IP 30
Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidő
868MHz
ZONE Box vezérlő és BVF 601i
vezérlő összehangolásával
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BVF SYME

Intelligens fűtésvezérlés

Double Core elektromos fűtőszőnyeg

SYME
Touch me, I'm SMART :)

4,3" színes érintőképernyő
Fehér és fekete kivitel 16A
kapcsolási teljesítmény

Double
Core
Innovatív fűtőelem
a BVF Heating Solutions-től
A BVF H-MAT továbbfejlesztett fűtőeleme két darab nanotechnológiás fűtőszálat tartalmaz melyek keresztmetszete
mindössze 0,5 mm . A fűtőszálak élettartalma a kéteres
kialakításnak köszönhetően hosszabb, mint a hagyományos
fűtőkábeleké, kivitelezése gyorsabb és egyszerűbb az egy
oldalon történő csatlakoztatásnak köszönhetően. A BVF
Double Core technológia belső fluoro-polimer szigetelése
és a teljes felületű árnyékolás együttesen jobb hőközvetítést, elektroszmog mentes működést és minden
eddiginél magasabb hatásfokot eredményez.

Grafikus

Pontos

Intelligens

Nem csak okos!

Plug&Heat

Szabályozható

A BVF SYME grafikus
kezelőfelülete minden
eddiginél
felhasználóbarátabb.
A magas fényerejű LCD
kijelző használat után
elsőtétül, érintésre újra
aktívvá válik.
A fűtésrendszer
programozása többé nem
kódok és jelek halmaza.

A SYME egyszerre méri
és szabályozza a levegő és
felület hőmérsékletét.
A továbbfejlesztett
szoftveres technológia és
az NTC szenzor együttesen
kiszűri a nem valós
felmelegedést (pl
napsütés) így a termosztát
hőmérsékletétől
függetlenül méri a levegő
hőmérsékletét is.

Programozza fűtését a
helyiségek funkciója és
a saját életritmusának
megfelelően! Napi és heti
programozási lehetőségek
biztosítják a maximális
komfortot minimális
költségek mellett.

Az innováció nem csupán
technológia. Mit ér a
legmodenebb eszköz ha
nem esztétikus? A BVF SYME
megalkotásakor egy
minimalista design-on
alapuló esztétikus
megjelenésre törekedtünk,
mely a modern
lakberendezési trendeknek
és stílusoknak megfelelően
diszkrét.

Készre szerelt méretek
1–12 m2-ig. A BVF H-MAT
fűtőszőnyegek szabvány
hálózati áramforrásról
üzemeltethetők. Fektetés
után azonnal üzembe
helyezhető. A 2,5 m-es
csatlakozó vezetékkel
közvetlenül a termosztátba
köthetőek.

A BVF dupla szenzoros
termosztátoknak
köszönhetően egyedileg
állítható és programozható
a padló és a szoba
hőmérséklete, a helyiség
funkciója és a tartózkodás
ideje szerint.

Gyerekjáték a kezelése

Tized fok pontossággal

Az Ön igényeire szabva

Feszültség:
Relé terhelhetőség:
Készenléti áramfelvétel:
Kijelző:
Külső érzékelő:
IP besorolás:
Programlehetőségek:
Szín:
Előlap:
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Diszkrét elegáns kialakítás

230V, 50/60Hz
3600W/16A
2W
4,3" színes érintőképernyő
NTC szabvány 10KΩ @ 20°C
IP 30
Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidő
Fekete, fehér
Cserélhető, ezüst/akril

BVF H-MAT

Könnyedén kialakítható

Programozható padló és
levegő hőmérséklet

Extra vékony

Öntapadó felület

A BVF H-MAT vastagsága
mindössze 3,8 mm , így a
hagyományos
fűtőkábelekkel ellentétben
padlószint emelkedés nélkül
teszi lehetővé akár önálló
akár kiegészítő padlófűtési
rendszerek kialakítását.

A flexibilis hordozó réteg
könnyedén a helyiség
alaprajzi méreteihez
igazítható. Öntapadó
felülete biztonságosan rögzíti
a fűtőszőnyeget a burkolás
megkezdéséig.

Elfér a csemperagasztóban!

Teljesítmény
Feszültség
Méretek
Kábel típusa
Kábel átmérő
Fűtőszál szigetelése
Burkolat szigetelés
Csomagolás
Elektroszmog
Tanúsítványok
Garancia

Minden eddiginél egyszerűbb
és gyorsabb kivitelezés

100W/m2, 150W/m2
230V
1–12 m2 (0,5 m2-es lépésben)
Dupla szigetelésű, földelt
3,6 mm
Fluoro-polimer
PVC
Karton doboz
Elektroszmog mentes
CE ,UL,GOST
10 év
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CALEO

Carbon-technológiás fűtőfilm

Komplett fűtési rendszerek Önnek

Caleo
Carbon

CALEO

Miért a CALEO a felújítók és a házépítők
egyik elsőszámú választása?
Mert azt nyújtja, amire Önnek szüksége van. Egy ház vagy egy lakás
nem csupán egy épület, melynek fűtésigénye van, sokkal inkább egy
otthon, ahol Ön és családja együtt lehet, egy hely melyet saját ízlése
szerint formál és tesz élhetővé. Ebben a megközelítésben fontossá
válik a biztonság, a komfort, a csend és a tisztaság. A Caleo rendszer
mindezt a legmagasabb szinten nyújtja Önnek, emellett
gazdaságosan üzemeltethető, akár most akár a későbbiekben
megújuló energiaforrással kombinálható. Mi az Ön igényeire szabjuk
szolgáltatásainkat, termékeinket és rendszereinket!

A ma és a jövő fűtési technológiája
kizárólag a BVF Heating Solutions-től!
A Caleo Carbon-Ezüst technológiás felületfűtések
egyedülálló lehetőségeket teremtenek a modern
építőipar számára, a beépítési lehetőségeknek csak a
képzelet szab határokat.

Innovatív

Minőség

Univerzális

Carbon-technológia

Kiemelten energiatakarékos Megújuló energia

Kényelem és biztonság

A nemzetközi
szabadalommal védett
carbon és trapéz-ezüst
csatlakozás kizárja az
elektromos szikra képződést,
így a Caleo termékek
élettartama gyakorlatilag
korlátlan, üzemeltetésük
minden eddigi technológiánál
biztonságosabb.

Termékeink megfelelnek a
legmagasabb minőségi
követelményeknek,
szabványoknak. A gyártó
üzemek ISO 9001 szabvány
szerint a legmagasabb
minőségellenőrzés mellett
működnek a legkorszerűbb
anyagok felhasználásával.

Komplett fűtési megoldásokat
kínál minden beltéri
felhasználásra. A szén-szálas
technológia nyújtotta magas
hatásfokú fűtőelemekkel,
egyedi igényeknek megfelelő
fűtésrendszer alakítható ki.

A Caleo fűtésrendszerek fő
eleme a korlátlan
élettartamú, mindössze
0,4mm vastagságú
Carbon-fűtőfilm. Flexibilis
könnyedén kivitelezhető,
hosszú távon hatékony és
biztonságos fűtőelem.

A hagyományos elektromos
padlófűtésekhez és fűtőfilmekhez képest az
európai követelményekhez és
szabványokhoz igazodó piacvezető CA
80-130 fűtőfilm termékcsalád kiemelten
gazdaságos és biztonságos üzemeltetést
biztosít. A prémium kategóriás CALEO
fűtőfilmek garancia ideje 15 év, élettartama korlátlan.

A BVF és CALEO fűtésrendszerek
üzemeltetési költsége kifejezetten alacsony
azonban vannak más szempontok is a fűtési
rendszer kiválasztásakor:

Forradalmi fejlesztés

Made in Korea

Bárhol kialakítható

Teljesítmény
Feszültség
Szélesség
Vastagság
Fűtőszál szigetelése
Külső burkolat szigetelés
Ajánlott vezérlés
Elektroszmog
Tanúsítványok
Garancia
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Korlátok nélkül

80–130–160–210 W/m2
230V
30–50–80–100 cm
388 micron (0,4 mm)
Dupla szigetelés
PET
BVF SYME
Elektroszmog mentes
CE ,TÜV,UL,GOST
15 év

Caleo Reg

Extra vékony padlófűtési rendszer

Míg a modern hőtermelővel ellátott
költséges fűtésrendszerek és
hőszivattyúk gazdaságosan
működnek, addig a CALEO
fűtésrendszer napelemmel
kombinálva költségek nélkül
üzemeltethető!
Építkezzen tudatosan és szakítson a
hagyományos környezetszennyező
megoldásokkal.

Caleo Efficient

Hőtároló padlófűtési rendszer

•
•
•
•
•

Alacsony beruházási költség
Hangtalan és biztonságos üzemelés
Egyszerű és gyors kialakítás
Karbantartásmentes működés
Helyiségenkénti vezérlés

Caleo Direct

Fal és mennyezetfűtési rendszer
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CALEO Reg
extra vékony padlófűtési rendszer
„A laminált padlók kizárólagos fűtése”

Laminált padló fa
és szalagparketta burkolatok fűtése
Fűtőelem:

CALEO CA 80–130 W/m2 fűtőfilm

Beépítési magasság:

5 mm

Beépített fűtési teljesítmény:

egyedileg az épület energiaigényétől függően

Vezérlés:

BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát

Padló felületi hőmérséklete:

szabvány szerint max. 29°C
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CALEO Reg
extra vékony padlófűtési rendszer
„Egyszerűen elfér a csemperagasztóban”

Járólap csempe és egyéb
ragasztott burkolatok fűtése
Fűtőelem:

BVF H-MAT 100–150 W/m2 fűtőszőnyeg

Beépítési magasság:

elfér a csemperagasztóban, 5 mm

Beépített fűtési teljesítmény:

egyedileg az épület energiaigényétől függően

Vezérlés:

BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát

Padló felületi hőmérséklete:

szabvány szerint max. 29°C
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CALEO Efficient
hőtároló padlófűtési rendszer
„A modern épületek elsőszámú fűtési megoldása”

Hőtároló padlófűtés önterülő vagy
cement esztrich-ben
Fűtőelem:

CALEO CA 80–130 W/m2 fűtőfilm

Beépítési magasság:

4–8 cm

Beépített fűtési teljesítmény:

egyedileg az épület energiaigényétől függően

Vezérlés:

BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát

Padló felületi hőmérséklete:

szabvány szerint max. 29°C
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CALEO Direct
fal és mennyezetfűtési rendszer
„Láthatatlan hőforrás”

Gipszkarton szerkezetbe épített
felületfűtési rendszer
Fűtőelem:

CALEO CA 160–210W/m2 fűtőfilm

Beépítési magasság:

8 cm

Beépített fűtési teljesítmény:

egyedileg az épület energiaigényétől függően

Vezérlés:

BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát

Padló felületi hőmérséklete:

szabvány szerint max. 50°C
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BVF Fűtőkábelek

kül és beltéri alkalmazáshoz

BVF SX 28
A BVF SX Fűtőkábelek gyorsan és könnyedén olvasztják
a havat és a jeget. Így a zord téli időben is biztonságos
közlekedési feltételeket biztosítanak. A nyomtáv és járda
fűtés olyan megoldás, amely lehetővé teszi, hogy otthona
minden időjárási körülmények között elérhető és
biztonságos legyen.
A BVF SX Fűtőkábelek minden típusú kültéri burkolathoz
alkalmasak.
Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu

BVF SRHC 18/36
Önszabályozó fűtőkábelek elsősorban ereszcsatornák,
csövek fagyvédelmére alkalmasak. Könnyedén szabhatók
bárhol, nincs szükség bonyolult előzetes tervezésre.
Normál, korrozív és szennyező ipari körülmények között is
felhasználhatók. Teljesítményük az aktuális külső
hőmérséklet alapján változik, így ha nincs fagyveszély,
teljesítménye lecsökken. Bármekkora hosszban szabható.
Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu

BVF WFD 20
Elektromos padlófűtés kábel. A fűtendő épület
energiaigényéhez és alaprajzi méreteihez a fektetési
távolsággal könnyedén alkalmazkodik. Teljesítménye
alapján alkalmas normál és alacsony energiaigényű
épületek fűtésrendszerének kialakítására is.
Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu

BVF SRHC 7/45
Intelligens fűtőkábel kiválóan alkalmas a használati
meleg vizet szállító csövek állandó hőmérsékleten
tartására. Használatával gépészeti berendezések nélkül,
azonnal biztosítható a meleg víz. Nincs szükség keringető
szivattyú és visszatérő vezeték kiépítésére sem. Az esetek
többségében a kábel termosztátos vezérlést sem igényel.
A kábel tetszőleges hosszban szabható.
Részletek és műszaki specifikáció: www.bvfheating.hu
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BVF Heating Solutions™
Ismerje meg a fűtésrendszerek új generációját

BVF Fűtési Megoldások Kft. Magyarország
Központ, bemutatóterem,
márkabolt és szaküzlet
H-1173 Budapest Pesti út 237.
Home Center C épület
Ügyfélszolgálat:			
+36 (1) 256-21-81
Kivitelezés / Műszaki információ: +36 (1) 258-25-41
Logisztika / Megrendelés:
+36 (1) 256-21-81
Terméktámogatás:		
+36 (1) 253-09-10
E-mail:			
info@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 online –
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.
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