
REVOLUCIONARNI VGRADNI 
HIBRIDNI RADIATORJI
NOVA TEHNOLOGIJA OGREVANJA



440 mm

Max Q vode v 
radiatorju

31 ml

Priporočena T 
vode v obtoku

35-60°C

Max T vode v 
obtoku
110°C

T zraka v 
prostoru
16-24°C

T ogrevane 
stene

25-42°C

Teža radiatorja
1,38 kg

Max izhodna 
moč (pri 60°C)

289 W

Debelina 
prekrivnega 

ometa
10,5 mm+

Material
Aluminij

Prenos toplote
Radiacija

Garancija
20 let

Površina 
ogrevanja / enoto

1 m2
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1. 3 VERTIKALNE CEVI NAPOLNJENE S HLADILNIM PLINOM
Stenski del radiatorja sestavljajo tri vertikalne aluminijeve cevi napolnjene z zdravju neško-
dljivim in neeksplozivnim hladilnim plinom, ki hipno reagira s toplo vodo v zbiralniku, veže 
nase toploto ter jo v trenutku razprši po višini radiatorja in steni objekta. Vertikalna cev je 
fizično ločena od zbiralnika.

2. ZBIRALNIK VODE
Zbiralnik se nahaja na dnu radiatorske enote. Skozenj teče topla voda iz centralnega 
ogrevalnega sistema. Na obeh straneh zbiralnika je priključek za cevi po katerih kroži topla 
voda iz krogotoka v okviru centralnega sistema ogrevanja. Oblika zbiralnika preprečuje vdor 
zraka v sistem.

3. ALUMINIJASTA MREŽA (Rabitz mreža)
Alu mreža, z visokim koeficientom toplotne prevodnosti, je nameščena na osrednjem delu 
radiatorja in skrbi za učinkovit in enakomeren prenos toplote po steni objekta. Neposredna 
grelna površina radiatorja se tako poveča na cca 1 m2. Mreža dodatno okrepi strukturo 
stene in prepreči krčenje in raztezanje ometa. Mreža ni togo pritrjena na radiator, tako da 
ne prihaja do notranje napetosti v sistemu in razpok v ometu.
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KAJ JE 3THERMO RADIATOR?

3Thermo je revolucionarni vgradni hibridni radiator, ki spremeni 
(zunanjo) steno objekta v aktivno termično pregrado ter na ta način 
zagotavlja najbolj ekonomično, učinkovito, varno in zdravju neškodljivo 
ogrevanje prostorov.

KAKO DELUJE?

3Thermo radiator deluje kot element sistema centralnega ogrevanja bi-
valne enote pri katerem je ogrevalni medij voda. Kompatibilen je z 
vsemi sistemi centralnega ogrevanja s katerim koli virom toplote (toplot-
na črpalka, plinska peč, električen grelec, itd..)

Radiator oddaja toploto na principu radiacije. Občutek toplote si lahko 
predstavljamo, ko v zimskem času stojimo pred močno obsijanim ok-
nom. Kljub nizkim zunanjim temperaturam, nas sonce prijetno greje. 

ZAKAJ HIBRIDNI?

3Thermo radiator deluje na principu izmenjave toplote med vodo in 
hladilnim plinom s katerim je napolnjen stenski del (vertikalne cevi) 
radiatorja. Topla voda teče skozi zbiralnik na dnu radiatorja. Ko topla 
voda pride v stik s plinom, plin hipno reagira, prevzame temperaturo 
vode in jo v trenutku razprši po višini radiatorja in steni objekta. Plin je 
neeksploziven in zdravju neškodljiv. Vertikalna cev napolnjena s plinom 
je fizično ločena od zbiralnika.

KAM SE GA VGRADI?

Za montažno (suho) gradnjo: Radiator je tovarniško vtisnjen v mavčno 
ploščo standardnih dimenzij 200x60x1,25cm.
Za klasično (mokro) zidano gradnjo: Radiator se pričvrsti na golo 
opečno ali betonsko steno in prekrije z navadnim ometom debeline 
10,5+ mm, keramiko, kamnom, cementnimi ploščami, itd... 

Radiator se lahko vgradi v notranjo ali zunanjo steno objekta ali v 
streho. Optimalni učinek se doseže z vgradnjo radiatorja v zunanjo ste-
no ali v streho, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub.
Primeren je za vse vrste objektov, tako stanovanjske, poslovne in javne 
objekte, novogradnje ali rekonstrukcije. Učinkovit je v odlično in 
dobro izoliranih  objektih, še posebej dobro se pa izkaže v slabo oz. 
neizoliranih objektih. 
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MOKRA GRADNJA SUHA GRADNJA

3Thermo radiator je tovarniško vtisnjen v mavčno ploščo 
standarnih dimenzij 200x60x1,25cm

3Thermo radiator se pričvrsti na golo opečno steno in čez prekrije z navadnim 
ometom min debeline 10,5mm
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A+++

• Hibridna tehnologija omogoča učinkovito, varno in ekonomično ogrevanje prostorov. Hladil-
ni plin, s katerim so napolnjene vertikalne cevi radiatorja, hipno prevzame temperaturo vode 
v obtoku in toploto v trenutku razprši po višini radiatorja in steni objekta. Plin je neeksploziv-
en in zdravju neškodljiv. V sami steni tako nimamo cevi napolnjenih z vodo, posledično ni 
nevarnosti spuščanja vode in uničenja stene.

• Stroške ogrevanja znižamo do 40% v primerjavi s klasičnimi radiatorji in do 15% v primerjavi 
s talnim ogrevanjem.

• 3Thermo stensko ogrevanje neposredno ogreva steno objekta. Ogrevana stena ostaja suha 
stena, suha stena je pa veliko boljši izolator. Tako ustvarimo aktivno toplotno pregrado, s 
čimer preprečujemo toplotne izgube skozi stene objekta in zmanjšamo stroške ogrevanja.

• 3Thermo deluje na principu radiacije. Radiator ne segreva zraku, ampak steno objekta. 
Telesa v prostoru (npr. človek) pa to sevano toploto sprejemajo. Prednosti radiacije lahko 
najbolje opišemo na naslednjem primeru. Človek je kot peč s konstantno temperaturo cca 
36,6°C. Vemo, da se toplota vedno prenaša iz toplega telesa na hladnejšega. Torej, ko 
stojimo pred hladno steno s temperaturo 16°C, naše telo želi to steno segreti tako, da ji 
dovaja toplotno energijo, kar občutimo kot temperaturno neugodje. To običajno rešujemo 
s klasičnimi radiatorji, s katerimi segrevamo zrak v prostoru na dovolj visoko temperaturo, 
da nam je prijetno toplo. S 3Thermo radiatorjem pa je temperatura stene podobna ali višja 
od temperature našega telesa in vedno višja od temperature zraka v prostoru, zaradi česar 
ne občutimo pomanjkanja izgube lastne toplote oz. temperaturnega neugodja. S 3Thermo 
radiatorjem dosežemo enako temperaturno ugodje z vzdrževanjem nižje temperature zraka 
v prostoru kot pri klasičnih radiatorjih.

• Radiator je kompatibilen z vsemi sistemi centralnega ogrevanja, s katerim koli virom toplote. 
Optimalen je za toplotne črpalke, več kot odlično pa deluje tudi z drugimi viri toplote, npr. 
plinsko pečjo, peč na nafto ali drva, električnimi grelci, itd.. Sprejemljiv temperaturni režim 
vode v sistemu je precej širok, optimalen je pa med 35-60°C.

• Radiatorji so popolnoma skriti in nevidni v steni objekta.

• 3Thermo radiator je debel le 8,5mm. Za prekritje zadošča min 10,5mm navadnega ome-
ta. Aluminijasta mreža, ki je del radiatorja, poskrbi za dodatno okrepitev strukture stene in 
prepreči krčenje in raztezanje ometa. Mreža ni togo pritrjena na radiator, tako da ne prihaja 
do notranje napetosti v sistemu in razpok v ometu. Mreža prav tako zagotovi enakomerno 
porazdelitev toplote po steni objekta.

• Radiator se lahko prekrije s keramiko, kamnom, cementnimi ploščami oz. z vsakim materia-
lom, ki dobro prevaja toploto.

ZAKAJ JE 3THERMO ODLIČNA IZBIRA?
• Majhna količina vode v radiatorju (31ml), majhen upor pretoka (voda potuje v vodoravni 

smeri in ne premaguje višinskih razlik) ter prenos toplote preko medija-vode na steno brez 
dodatno vložene energije, omogočajo odlične hidravlične lastnosti in enostavno hidravlično 
uravnoteženje sistema. Sistem omogoča prihranek pri količini energije potrebne za dogre-
vanje oz. ohranjanje izbrane temperature v sistemu.

• 3Thermo radiator je sistem z nizko temperaturno vztrajnostjo, kar pomeni, da se bo zelo hitro 
odzval na temperaturne spremembe. Ker radiator oddaja toploto ravno na mestu največjih 
toplotnih izgub, bo steno v trenutku dogrel, ko bo zunanja temperatura hitro padla in se bo 
stena začela ohlajati. Za to bo porabil minimalno potrebne enegije.

• Montaža 3Thermo radiatorja je enostavna, le cca 1-2min na radiator. Panel se pričvrsti na 
steno z štirimi vijaki in prekrije z plastjo navadnega ometa debeline min 10,5mm+. Radiator-
je se med seboj poveze z Pex cevmi v krogotoke, posamezen krogotok je vezan na glavni 
razdelilnik, enako kot pri talnem ogrevanju.

• 3Thermo radiator ne zahteva čiščenja, odzračevanja ali vzdrževanja. 

• 3Therm radiator je praktično neuničljiv, saj nima nobenih mehanskih oz. strojnih delov, ki bi 
se sčasoma lahko iztrošili ali pokvarili. Radiator je iz aluminija, tako, da v steni ne bo rjavel.

• Lažje odkrivanje napak v sistemu in lažje popravilo.

• Z uporabo 3Thermo radiatorja se zmanjša strošek izvedbe inštalacij in pospeši njihova mon-
taža. Za 20 m2 velik prostor potrebujemo za 3Thermo radiatorje cca 18 m cevnega razvoda, 
za talno gretje pa skoraj 9x več, cca 160 m.

• V primerjavi s konkurenčnimi sistemi, ima 3Thermo radiator največjo izhodno moč na m2 
površine.

• Radiator je primeren tako za novogradnje kot rekonstrukcije, za odlično izolirane, dobro 
izolirane in idealen za neizolirane objekte, v katerih je mogoče doseči največje energijske 
prihranke.

• Radiator je primeren tudi za montažno - suho gradnjo. V tem primeru je radiator tovarniško 
vtisnjen v mavčno ploščo standardnih dimenzij.

• Radiator ima 20 let garancije.

• Strošek investicije v 3Thermo radiatorje je primerljiv z stroškom talnega ogrevanja.

Ekonomično & Učinkovito ogrevanje
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Shema razporeditve toplote po prostoru
Strop

Tla
0 m

1,8 m 

18°C 20°C 22°C 24°C 26°C

Idealna toplotna
razporeditev

3THERMO Talno
gretje

Klasično
gretje - radiatorji

18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C

A+++

• V prostoru ohranjamo čist zrak. Temperatura stene je višja od T zraka v prostoru, kar pome-
ni, da ni pogojev, da se vlaga na steni kondezira, kar preprečuje nastanek plesni, gliv in 
alergenov. Dvigovanja prahu je minimalno, saj ni prisiljenega kroženja zraka, ki ga sicer 
povzročajo vroči viri toplote. Je edini grelni sistem, ki je primeren za alergike, kar dokazuje 
s pridobljenim higienskim certifikatom!

• Razporeditev toplote po višini prostora je idealna. Ker je T stene višja od T zraka, se zrak ob 
steni ne bo ohlajal, tako da bo T v prostoru povsod enaka.

• Ohranjamo enako udobje ob nižji temperature zraka v prostoru. Vsako zmanjšanje tempera-
ture zraka za 1°C se odraža v 5-7% manjši porabi energije.

• V prostoru prihaja do samouravnavanja vlažnosti in vzdrževanja optimalne vlažnosti pros-
tora 40-60%. Zraku ne pregrevamo in osušujemo. S tem, ko preprečujemo kondenziranje 
vlage na steni, zraku tudi ne prevlažujemo. Omogoča najbolj udobno počutje izmed vseh 
znanih ogrevalnih sistemov.

• Suha stena omogoča idealne klimatske pogoje v prostoru zaradi česar ni potrebe po naku-
pu čistilnika zraka, vlažilnika ali ionizatorja.

• Osrednji del radiatorja je napolnjen z neeksplozivnim in zdravju neškodljivim plinom.

Zdravju prijazna tehnologija

A+++



Prednost ni 
samo v dizajnu!

Ekonomičnost
Do 40% nižji stroški ogrevanja, 
zaradi nizke potrošnje energije 
ter zaradi preprečevanja toplotnih 
izgub na mestih, kjer te navadno 
nastajajo.

Varnost
Vertikalne cevi radiatorja so napol-
njene z neeksplozivnim in zdravju 
neškodljivim plinom. Tudi v prime-
ru poškodbe radiatorja (puščanja 
plina), bo voda v sistemu še vedno 
tesnila, centralni sistem ogrevanja 
bo nemoteno deloval ter preostali 
radiatorji v sistemu bodo nemote-
no greli.

Zdravje
3Thermo radiator je najbolj hi-
gieničen in čist ogrevalni sistem 
na trgu. Ne zahteva čiščenja, 
odzračevanja, vzdržuje optimalno 
vlažnost prostora in preprečuje 
nastanek plesni, gliv, alergenov in 
prahu, zaradi česar je optimalna 
izbira za tudi najzahtevnejša okol-
ja. Edini sistem, ki je primeren za 
alergike.

Ekologija
Generirana toplota se akumulira v 
steni objekta.

Kompatibilnost
3Thermo radiator je kompatibilen 
z vsemi sistemi centralnega ogre-
vanja s katerim koli virom toplote, 
t.j. toplotno črpalko, plinsko pečjo, 
pečjo na pelete ali nafto, boiler-
jem, solarnimi paneli, itd... Upora-
blja se ga lahko tudi v kombinaciji 
s talnim ogrevanjem in klasičnimi 
radiatorji.
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Certificiran, 
prepoznan in 
nagrajen sistem

3Thermo radiator je rezultat dolgo-
letnega razvoja in testiranj. Prido-
bljene ima vse potrebne certifikate 
za prodajo na EU trgu, med drugim 
tudi CE certifikat, s katerim dokazuje 
skladnost z EU zakonodajo. Proizve-
den in razvit je v EU.

Radiatorji so bili testirani v WTP cer-
tificiranem laboratoriju v Berlinu, v 
laboratoriju poljskega državnega in-
štituta ITB za raziskave materialov, s 
strani poljskega inštituta za higieno 
(Panstwowy Zaklad Higieny) in teh-
nične univerze v Varšavi in v Pozna-
nu.

3Thermo je bil nagrajen s prvo na-
grado za najboljšo eko inovacijo 
2015  na mednarodnem tekmovan-
ju International Ecology Forum, kot 
finalist na tekmovanju H&V NEWS 
AWARDS 2018,  prepoznan kot na-
jboljša poljska inovacija ter nagrajen 
z najboljšo HVAC inovacijo na an-
gleškem dogodku UK construction 
week 2017.

Omenjen je bil tudi v priznanih medi-
jih kot so Grand Designs, Ideal Home 
Show, EcoBuild in UK Construction 
Week.
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Manjše izgube 
Večji prihranki

Izolacija je neodvisna od sistema ogre-
vanja in izboljša zmožnost objekta, da 
zadrži toploto v sebi. Boljša je izolacija, 
manj energije je potrebno za vzdrževanje 
ugodne temperature v prostoru.

Z uporabo 3Thermo radiatorjev postane 
zunanja stena toplotna pregrada, ki nudi 
dodatno toplotno odpornost. Stena pos-
tane naravni akumulator toplote oddane s 
strani stenskega sistema ogrevanja.

3Thermo radiator je vir toplote v steni. 
Toploto razprši pod ometom z najman-
jšim možnim toplotnim uporom. Zara-
di inovativne tehnologije vertikalnega 
prenosa toplote brez dodatno potrošene 
energije, zagotavlja energijsko učinkovi-
tost na najboljši možen način.

Tanka min 10,5 mm debela plast ome-
ta v celoti prekrije radiator. Plast ometa 
prispeva k povečanju ogrevalne površine 
ter povečanemu kopičenju toplote v steni.

Ogrevajmo hišo 
Ne planeta
Brez energije si dandanes življenja ne znamo več predstavljati. Tudi doma jo uporablja-
mo na različne načine, zato strošek energije predstavlja pomemben del stroškov vsake-
ga gospodinjstva. Energetsko učinkovito ravnanje in varčevanje z energijo je najcenejši 
način zmanjševanja porabe, varčevanja z denarjem in onesnaževanja okolja. Energetska 
učinkovitost je povezana z razmišljanjem o načinih porabe in ohranjanja energije. To vkl-
jučuje tudi razmišljanja o načinih ogrevanja in zmanjševanja energetskih izgub. Najbolj 
stroškovno ter energetsko učinkovito je, da zmanjšamo toplotne izgube na mestih, kjer te 
nastajajo, torej v zunanjih stenah in strehi objekta.

S 3Thermo radiatorji znižamo stroške 
ogrevanja do 40% v primerjavi s 
klasičnimi radiatorji ter do 15% v prim-
erjavi s talnim gretjem. Zaradi visoke 
učinkovitosti, minimalnega oz. ničelnega 
vzdrževanja ter enostavne in hitre mon-
taže, je 3Thermo najboljša izbira.

Hladne zunanje stene so na-
jvečje površine, na katerih se 
ohlaja zrak ogrevan z radiator-
ji. Istočasno absorbirajo vlago 
zaradi česar nastajajo plesni 
in glive.

ZUNANJE STENEC

Okno je zmožno prepušča-
ti v prostor veliko sončne - 
toplotne energije. Na žalost 
ima omejene toplotno izolaci-
jske lastnosti zaradi česar 
enako hitro energijo tudi izgu-
bi.

OKNA in VRATAD

AB

C

D

35°C

10°C

Vsaj 30% energije se izgubi 
skozi dimnike in zunanje stene. 
Toplota akumulirana v zraku se 
dviga in izgubi skozi gravitaci-
jske ventilacijske sisteme.

VENTILACIJA

Streha je velik akumulator 
toplote akumulirane v zraku. 

STREHAB

A

IZGUBA ENERGIJE
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Pridobitev 
dodatnega prostora
Sodobni trendi notranjega oblikovanja stremijo k naravi. Prevladujejo preprostost, jasnost ob-
lik in uporaba naravnih materialov kot so kamen, les, steklo in beton. Minimalistično opremljeni 
prostori so odprti in dobro osvetljeni, tipični strukturni elementi kot so stopnice, niso več skrite 
ampak izpostavljene. 

Enako velja tudi za kopalniške prostore. Tudi v teh prevladuje minimalizem, praktičnost in hi-
giena. Prevladuje namreč težnja po zakrivanju tehničnih elementov kot so splakovalniki, cevi, 
grelniki in podobno. S tem namenom raje izberemo površinske sisteme ogrevanja primerne 
za moderno oblikovana okolja. Tehnologija nam namreč omogoča vgradnjo grelnih enot v 
strop, stene in tla. Ne ogreva nas zrak, ampak toplota, ki seva izpod ometov ali tal.

Struktura radiatorja 3Thermo omogoča njegovo uporabo v arhitekturnih rešitvah, ki so bile 
doslej nedostopne za skrite oz. vgradne grelne sisteme. 3Thermo radiator, ki je odgovoren 
za prenos toplote in enakomerno porazdelitev temperatur, je na svojem najdebelejšem delu 
le 8,5 mm “debel”. Takšno zmanjšanje debeline brez izgube toplotne moči je nedvomno 
revolucionarno za stenske sisteme ogrevanja. Odprta struktura aluminijastega prevodnika 
omogoča, da se radiator vgradi tudi v sloj lepila in pod katero koli vrsto stenskih oblog, pa 
naj bo to v kopalnici pod keramičnimi ploščicami ali v dnevni sobi pod imitacijo opečne ali 
betonske stene.
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Sistem za
udobno in pametno bivanje

Centralna kontrolna 
enota (žična / brezžična)

Termostat

Vir tople vodeTermoelektrični
sprožilec

Tako kot talno gretje in klasično radiatorsko 
ogrevanje, tudi 3Thermo radiatorji potrebu-
jejo za optimalno delovanje nadzorno kon-
trolni sistem, ki skrbi, da je poraba energije 
vedno optimalna in temperatura v prostoru 
takšna kot uporabnik želi.

Nadzorno kontrolni sistem zajema centralni 
kontrolni modul, termostate, temperaturne 
senzorje, termoelektrične sprožilce ter 
naprave za brezžično in internetno poveza-
vo med posameznimi napravami.

3Thermo radiatorski sistem ne potrebu-
je zahtevnih kontrolnih sistemov, saj je za 
upravljanje veliko enostavnejši od talnega 
gretja, predvsem zaradi boljših hidravličnih 
lastnosti sistema. 3Thermo radiatorji so 
kompatibilni s centralno kontrolnimi sistemi, 
ki se uporabljajo za talno ogrevanje.

Sistem je moč povezati v pametno omrežje. 
Kompatibilen je z najnovejšimi pametnimi 
sistemi kot so Google Home, Apple Home-
Kit, Vera, Samsung SmartThings in Fibaro.
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Najpogostejša vprašanja
in odgovori
KAJ JE POVRŠINSKO OGREVANJE? 
Površinska ogrevanja so običajno nizkotemperaturni grelni sistemi, v katerih je temperatura grelnega medija 
navzgor omejena s temperaturo od 25 do 35°C. 3THERMO spada med površinska ogrevanja, vendar tem-
peratura medija ni omejena (max 110°C). Najpogosteje uporabljeno površinsko ogrevanje je talno ogrevan-
je, poznamo pa tudi stensko in stropno. Odlikuje jih ugodna porazdelitev temperature v prostoru, ki se najbolj 
približa »idealnemu« temperaturnemu profilu. Običajno jih uporabljamo za ogrevanje dobro toplotno izoli-
ranih zgradb, medtem ko 3THERMO več kot odlično deluje tudi v slabo izoliranih zgradbah, saj je nameščen 
na mestih, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. Toplotna energija se akumulira v steni, od koder se nato 
prenese v prostor. Površinsko ogrevanje deluje na principu radiacije. V nasprotju s konvekcijo (klasični radi-
atorji), se z radiacijo toplota prenaša brez pomoči zraka kot medija (npr. sončna energija, keramična peč ali 
ognjišče). To sicer ne pomeni, da zrak ni segret, ampak samo, da zrak ni primarni medij za prenos toplote. 
Zrak se tako ne suši in ne povroča kroženja prahu in pršic. 

KAJ JE STENSKO OGREVANJE? 
Stensko ogrevanje (3THERMO) je zelo podobno talnemu ogrevanju. Vertikalni sistemi (stene), v primerjavi 
s horizontalnimi (tla), omogočajo veliko bolj učinkovito radiacijo kot konvekcijo. Manj energije kot porabimo 
za segrevanje zraka, manj energije izgubimo in več prihranimo. Zrak je namreč zelo slab akumulator toplote 
(nima takšnih akumulacijskih lastnosti kot npr. beton ali kamen), saj se topel zrak hitro dviga ter išče izhod 
iz prostora. Pri ogrevanju s klasičnim radiatorjem gre za neprestano pihanje toplega zraka v prostor in ko 
radiator ugasnemo, temperatura zraka v prostoru zelo hitro pade. Nasprotno, pri stenskem ogrevanju se vsa 
energija porabi za segrevanje stene. Suha stena je boljši izolator, toplota se tako zadrži v steni in ne uhaja 
z zrakom ven iz prostora. 

ZAKAJ STENSKO OGREVANJE NI TAKO POPULARNO? 
Dosedanje rešitve stenskega ogrevanje niso bile dovolj učinkovite in varne. Vgradnja cevi z vodo pod plas-
tjo ometa je zahtevala debelo plast posebnega ometa, ki ne razpoka. Cevi z vodo v steni so se zelo hitro 
poškodovale in puščale, kar je predstavljajo nevarnost za električne inštalacije ter obstojnost same stene. 
Vgradnja takšnega sistema je bila dolgotrajna in zahtevna, predvsem odzračevanje sistema je predstavljalo 
veliko težav. Druge rešitve na osnovi električne energije so ustvarjale elektromagnetno polje, kar se je poka-
zalo kot sled oz. print cevi in kablov na stenah prostora. 3THERMO radiator odpravi vse omenjene težave. 
Je enostaven za montažo, varen za uporabo, učinkovit in ne zahteva vzdrževanja. 

ALI JE STENSKO OGREVANJE BOLJŠE OD TALNEGA?
Oba tipa ogrevanja spadata v skupino površinskih (radiacijskih) ogrevalnih sistemov in kot taka imata veliko 
prednosti pred konvekcijskimi sistemi. Toda stensko ogrevanje ima dodatno prednost, saj zmanjša toplotne 
izgube na mestih, kjer te nastajajo, torej v zunanjih stenah in strehi. Namreč s talnim gretjem ne rešimo 
problema izgub energije skozi zunanje stene in streho. Zaradi tega je stenski sistem veliko bolj učinkovit ter 
zagotavlja bolj enakomerno porazdelitev toplote kot talni sistem ogrevanja. Talno ogrevanje ima kar nekaj 
slabosti, med drugim visoko toplotno vztrajnost in zahtevno vzdrževanje. Ravno tako zahteva pametno in 
načrtno zasnovo, saj so zaradi toplotnih izgub, temperature ob stenah nižje kot v notranjosti prostora. Tako 
mora sistem zagotoviti zadostno količino energije, da nadomesti te izgube in zadosti temperaturnemu ugod-
ju posameznika v prostoru. Nasprotno, 3THERMO radiator je sistem z najnižjo toplotno vztrajnostjo, zagotovi 
idealne klimatske pogoje v prostoru ter natančno, hitro in učinkovito nadoknadi energijska pomanjkanja v 
prostoru. Ker je temperatura ogrevane stene višja od temperature zraka v prostoru, se zrak ob steni ne bo 
ohlajal, temperatura zraka bo tako konstantna zaradi česar bo oseba čutila optimalno temperaturno ugodje. 
V ogrevani suhi steni ni pogojev za nastanek vlage, plesni in alergenov.

KAJ SO SLABOSTI STENSKEGA OGREVANJA? 
Kvalitetno izdelan in vgrajen 3THERMO radiatorski sistem nima slabosti. V primeru velikih ogrevalnih površin, 
tudi prekrivanje radiatorjev z velikimi kosi pohištva ni kritično. Tudi stena, delno prekrita s pohištvom, enako 
dobro oddaja toploto. Največjo težavo tovrstnih sistemov so do sedaj predstavljale tehnološke ovire (voda v 
steni, debela plast posebnega ometa, zahtevnost inštalacije, itd..), ki pa jih odpravimo s 3THERMO radiatorji. 

KAKO OBČUTIMO TOPLOTO PRI STENSKEM OGREVANJU? 
Pri stenskem ogrevanju je značilno pomanjkanje toplotnih občutkov. Mogoče je najbližji občutku, ko v 
zimskem času stojimo pred močno obsijanim oknom. Kljub nizkim zunanjim temperaturam, nas sonce pri-
jetno greje. Popolno temperaturno udobje občutimo takrat, ko je temperatura okolja konstantna in povsod v 
prostoru enaka. Pihanje toplega zraku nam prija samo takrat, ko nam je mraz (smo v temp. neravnovesju) in 
ne toplo. Podobno je pri talnem ogrevanju. 

KAKŠNA JE RAZLIKA MED 3THERMO RADIATORJI IN TALNIM OGREVANJEM?
Osnovna razlika med talnim in stenskim ogrevanjem je v načinu prenosa toplotne energije, čeprav oba 
spadata med površinske grelne sisteme. Pri talnem ogrevanju, podobno kot pri klasičnih radiatorjih, toplota 
skupaj s toplim zrakom steče proti hladni zunanji steni. V tem primeru hladna stena ne absorbira samo 
toplote ampak tudi vlago iz zraka. Ta proces osuši zrak v prostoru in poveča vlažnost zunanjih sten objekta. 
S 3THERMO radiatorji neposredno ogrevamo steno. Temperatura stene je tako višja od temperature zraka, 
posledično stena ne absorbira vlage in tako ostane topla – suha. Stensko ogrevanje premakne točko konden-
zacije izven stene, s čimer se preprečuje zmrzal v steni in izboljša kvaliteta stene in njene toplotno izolativne 
lastnosti. Suha stena je veliko boljši izolator – topel zrak se ne izgublja skozi zunanje stene objekta, zaradi 
česar se vzdržuje optimalna in konstantna temperatura zraka v prostoru ter optimalna vlažnost 40-60%. Prav 
tako v suhi steni ni pogojev za nastanek gliv, plesni in alergenov, kar je ugodnejše za naše zdravje. 
3THERMO prenaša toploto preko medija – vode na steno brez dodatno vložene energije, kar pomeni višjo 
hidravlično in energetsko učinkovitost sistema. V primeru višjih nihanj zunanjih temperatur, se bo 3THERMO 
radiator hitreje odzval na te spremembe in hitreje uravnaval notranjo temperaturo prostora. V primeru talnega 
gretja, ko se zunanje temperature hitro dvignejo (npr. sončen in topel dan v zimskem času), se tla veliko 
počasneje ohladijo. Toploto bodo oddajala še kar nekaj časa po izklopu sistema. Poleg sevanja toplote iz 
tal, tudi pregrete stene oddajajo toploto v prostor, zaradi česar bomo primorani prostor prezračiti in tako na 
hitro znižati temperaturo. To naravno pomeni, da smo vso energijo, ki smo jo z gretjem proizvedli, v trenutku 
izgubili, kar je stroškovno in energetsko neučinkovito. Pri ogrevanju s 3THERMO, se temperatura stene ne 
bo zvišala zaradi vpliva sonca, saj ima stena omejene toplotne zmogljivosti. V prostoru bodo tako vedno op-
timalni klimatski pogoji. 3THERMO radiator je boljši tudi ko govorimo o modernizaciji obstoječega klasičnega 
radiatorskega sistema v objektu, saj ne zahteva dragih in zamudnih gradbenih posegov. 3THERMO radiator 
le pričvrstimo na steno, priklopimo na obstoječe inštalacije ter ga prekrijemo z ometom.
Tako 3THERMO radiator kot talno ogrevanje uporabljata enak sistem centralnih priključkov - razdelilnikov, 
tako da se brez težav zamenja talno gretje za 3Thermo stenske radiatorje. Tudi centralni kontrolni sistem je 
enak pri obeh sistemih.

KAKŠNA JE RAZLIKA MED KLASIČNIM RADIATORJEM IN 3THERMO?
3THERMO radiator je vgradni in tako neviden. Ni pritrjen na steno ampak je del njene strukture. Ne segreva 
zraku, ampak neposredno steno pri čemer zagotavlja optimalno vlažnost in temperaturo prostora ter ne ust-
varja pogojev za nastanek prahu, plesni, gliv in drugih alergenov. V primerjavi s klasičnimi radiatorji je tudi 
bolj ekonomičen - do 40% nižji stroški ogrevanja. Segret zrak ogrevan s klasičnim radiatorjem se po večini 
nabira pod stropom, kar je energijsko potratno in neučinkovito. Človeško telo prenaša toploto na hladnejša 
telesa in okolja, npr. hladne stene. Da uravnotežimo ta učinek, je potrebno zrak pregrevati, da ne občutimo 
temperaturnega neugodja zaradi izgube energije. S 3THERMO radiatorji, pregrevanje zraku ni več potrebno, 
saj je temperatura stene višja od temperature zraka, zaradi česar se zrak ne ohlaja. Posledično tudi človek 
veliko manj svoje energije odda, kar čuti kot večje temperaturno ugodje. Ogrevalni sistemi bi morali biti vgra-
jeni na mesta, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. Zato so npr. klasični radiatorji običajno vgrajeni pod 
okna. Tla vsekakor niso mesto, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub, medtem ko zunanje stene in streha 
so. Zaradi odličnih akumulacijskih lastnosti betonske stene, je bolj ekonomično ogrevati steno kot pa zrak, 
saj se tako ustvari toplotna pregrada. Suha stena je namreč boljši izolator. Ker je temperatura stene višja kot 
temperatura zraka v prostoru, se zrak ob steni ne bo ohlajal ter tako vzdrževal svojo optimalno temperaturo.
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Toplejša stena tudi ne bo absorbirala vlage iz zraka, zaradi česar bo zrak čistejši, stena pa suha in bolj ob-
stojna. Veliko bolj zdravo je, da vdihavamo hladnejši zrak z naravno vlažnostjo, brez izgube temperaturnega 
ugodja. Pregret zrak je idealen za nastanek bakterij, plesni in alergenov. Škodljiv je tudi za našo kožo, saj jo 
hitro osuši. 3THERMO radiator je tudi enostavnejši za montažo in vzdrževanje, saj ne zahteva odzračevanja 
ali kakršnega koli drugega vzdrževanja.

ALI LAHKO ZAMENJAMO STARI KLASIČEN RADIATOR S 3THERMO RADIATORJEM? 
Seveda! In to zelo enostavno, saj ni potrebe po razbijanju tal. Z uporabo dodatnega razdelilnika priključimo 
3Thermo radiator kar na obstoječe inštalacije, kot to prikazuje slika na str.19. Stari radiator najprej odstrani-
mo, nato odstranimo obstoječo plast ometa, kjer nameravamo vgraditi 3Thermo radiator. Lahko ga pa tudi 
montiramo na obstoječi omet, ter ga prekrijemo z novo plastjo ometa. 

ALI SO 3THERMO RADIATORJI PRIMERNI ZA VSA OKOLJA?
Da, 3THERMO radiator testirano odlično deluje tudi v najzahtevnejših pogojih. V testnem objektu v Rusiji je 
bila temperatura v prostoru ekstremnih -20°C, 3THERMO se pa je kljub temu odlično odrezal. Potrebno je le 
paziti na kvaliteto vode v sistemu centralnega ogrevanja, saj trda voda povzroča nabiranje vodnega kamna 
v peči, grelcu, ceveh in posledično tudi v zbiralniku radiatorja, kar se kaže v slabšem delovanju celotnega 
sistema ali celo okvari. Rešitev je v dodajanju ustreznih kemikalij v vodo.

V NAČRTIH ZA NOVOGRADNJO IMAMO NAČRTOVANO TALNO GRETJE. ALI GA LAHKO ZAMENJAMO S 
3THERMO TER KAKŠNI SO STROŠKI PREPROJEKTIRANJA STORJNIH INŠTALACIJ?
Seveda lahko, in to brez dodatnih stroškov. Namreč sam vir toplote ostaja nespremenjen, prav tako glavni 
razdelilnik in centralno kontrolna enota. Potrebno je le izračunati zadostno količino radiatorjev glede na 
toplotne izgube objekta. Radiatorje se na glavni razdelilnik poveže z TECE Teceflex cevjo.

ALI LAHKO HLADIMO PROSTORE S 3THERMO RADIATORJI?
Z uporabo toplotne črpalke je hlajenje teoretično mogoče. Vendar potrebno se je zavedati, da za hlajenje 
1m2 površine potrebujemo cca 3x več energije kot za segrevanje istega m2. Zato bi potrebovali cca 3x več 
radiatorjev v prostoru, da bi ga lahko učinkovito ohlajali, kar pa ni ekonomično. Boljša je kombinacija 3Ther-
mo ogrevanja z klima hlajenjem.

ALI SO 3THERMO RADIATORJI VARNI? 
Da, so. Jedro 3THERMO radiatorja, napolnjeno s plinom, je ločeno od hidravličnega dela. Voda tako ni del 
sistema v steni, saj se toplota po steni prenaša s plinom. Poškodba radiatorja NE povzroča puščanja vode in 
posledično okvare ali uničenja hidravličnega dela centralnega ogrevalnega sistema. Kljub poškodbi enega 
radiatorja, drugi radiatorji v sistemu še vedno normalno delujejo. Spušča lahko samo plin, ki pa ni nevaren, 
eksploziven ali zdravju škodljiv. 

KAKŠEN JE POMEN OGREVANJA STENE ALI STREHE, ČE SE TOPEL ZRAK DVIGA? 
Toplota VEDNO prehaja iz višjega (toplejšega) potenciala k nižjemu (hladnejšemu). Odloča se za najbolj 
enostavno smer, v vse smeri. Najbolj se akumulira v trdih snoveh, medtem ko se v plinastem stanju hitro 
razprši. Toplota in topel zrak NE pomenita enako. Topel zrak se vedno dviga in hladen spušča, medtem ko 
se toplota vedno prenaša iz toplega potenciala k hladnemu. S 3THERMO NE ogrevamo zraku! 

KAKO SE LAHKO KONTROLIRA TOPLOTO V PROSTORU TER KAKO JE RADIATOR, VGRAJEN V ZUNAN-
JO STENO, IZOLIRAN? 
Ne glede na način oddajanja toplote (radiacija ali konvekcija), topel zrak vedno uhaja skozi streho in zunanje 
stene objekta, ki nas ločijo od mrzlega zraka. Toda, toplota ustvarjena v steni (npr. s 3THERMO) ne uhaja 
skozi stene in streho skupaj z zrakom, ampak se v njej akumulira. Tudi, ko segrevamo zrak v prostoru, se del 
toplote akumulira v steni, vendar je ta zanemarljiv. Večina preostale toplote v zraku se pa izgubi skozi prez-
račevalne sisteme ali se nabere pod stropom, kar pomeni popolno izgubo energije. Dobra toplotna izolacija
zunanjih sten še dodatno preprečuje uhajanje toplega zraka ven iz objekta. V tem primeru je stensko ogre-
vanje pozitiven fenomen, saj je suha stena veliko boljši izolator od hladne, vlažne stene. 

ALI JE POTREBNO NOTRANJO STRAN STENE IZOLIRATI?
Nikakor. Res je, da se zmogljivost ogrevanja izboljša v izolirani steni, toda s tem onemogočimo samouravna-
vanje vlažnosti. V tem primeru bi potrebovali neprestano ventilacijo, si čimer bi premaknili kondenzacijsko 
točko od zunaj k središču stene. Stena v kateri se nabira kondenz je pa bolna stena, v njej začne nastajati 
vlaga in glive. Smotrna je le zunanja izolacija sten.

TALNO OGREVANJE 3THERMO KLASIČEN RADIATOR 3THERMOKLASIČEN RADIATOR IR PANEL
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Veliko bolj zdravo je, da vdihavamo hladnejši zrak z naravno vlažnostjo, brez izgube temperaturnega ugod-
ja. Istočasno smo tudi bolj ekonomični, saj ne segrevamo zraka v prostoru na visoke temperature. Zmanjšan-
je temperature samo za 1°C pomeni zmanjšanje stroškov za 5-7%. 

KOLIKO ČASA POTREBUJE 3THERMO RADIATOR, DA SEGREJE PROSTOR OZ. OBJEKT?
Čas segretja prostora je odvisen od več dejavnikov, kot npr. temperaturnega režima peči, pretoka vode, 
velikosti prostora in zunanje temperature. V splošnem velja, da ko prvič vklopimo centralni sistem ogrevanja, 
bo radiator potreboval več ur oz. do enega dneva, da bo deloval s polno učinkovitostjo. Za primer, v objektu 
v Minsku, kjer je bila zunanja temperatura -17°C, je radiator ob prvem zagonu potreboval 30 ur, da je deloval 
s polno učinkovitostjo. Zakaj toliko časa? Ob prvem vklopu mora 3THERMO radiator najprej izsušiti vlago iz 
stene, šele nato začne oddajati toploto v prostor. Vendar, po prvem zagonu, ko dosežemo polno učinkovitost 
radiatorja, je ta zelo fleksibilen in odziven v svojem delovanju.
Radiatorjev oz. centralnega sistema ogrevanja ni priporočeno vklapljati in izklapljati v zimskem času, saj 
potem vedno znova ponavljamo zgoraj opisani proces. Radiator mora greti brez prekinjanja, saj le tako lahko 
ostane stena suha. Uporabnik temperaturo nastavlja skladno z željami oziroma potrebami, 3THERMO radia-
tor se bo pa na te spremembe hipno odzval. Konstantno vzdrževanje določene temperature bo pripomoglo 
k bolj ekonomičnemu delovanju radiatorjev.

KAKŠNI SO PRIHRANKI S 3THERMO OGREVANJEM? 
3Thermo je najbolj ekonomičen sistem. V primerjavi s talnim gretjem so stroški ogrevanja nižji do 15%. V 
primerjavi s klasičnimi konveksnimi sistemi (npr. radiatorji) so stroški ogrevanja nižji do 40%. 

ZAKAJ SE PRI STENSKEM OGREVANJU TEMPERATURA ZRAKA V PROSTORU ZMANJŠA TUDI ZA 3°C? 
Pojav najlažje opišemo na naslednjem primeru. Človek je kot peč s konstantno temperaturo 36,6°C. Idealna 
temperatura našega okolja je cca 20°C. Ko stojimo pred hladno steno z 16°C, se zrak zaradi ventilacije oz. 
izgub energije preko hladne stene ohlaja, temperatura stene se zniža, kar posledično tudi nas ohladi. Saj 
vemo, da se toplota vedno prenaša iz toplega telesa na hladnejšega. Torej, ko stojimo pred hladno steno 
z 16°C, naše telo želi to steno segreti tako, da ji dovaja toplotno energijo, kar občutimo kot temperaturno 
neugodje. Da preprečimo neugodno počutje zaradi nižjih temperatur, moramo segrevati zrak na višjo tem-
peraturo od idealne, da kompenziramo te izgube energije. V nasprotnem primeru, ko je temperatura stene 
enaka ali višja od temperature zraka, se zrak ob stiku s steno ne bo nikoli ohlajal. Temperatura zraka tako 
ostane nespremenjena (20°C) in ni potrebe po dogrevanju ali pregrevanju zraka. Za naše zdravje je boljše, 
da vdihavamo hladnejši zrak z naravno vlažnostjo, kot pa suh zrak. Ravno tako v prostoru NI pogojev za 
nastanek alergenov, prahu in pršic. 

KATERE SISTEME CENTRALNEGA OGREVANJA SE PRIPOROČA ZA 3THERMO RADIATORJE? 
3THERMO je kompatibilen z vsemi viri toplotne energije s katerimi segrevamo vodo v sistemu. Zaradi ma-
jhne količine vode v obtoku je 3THERMO sistem idealen za toplotne črpalke. Novejše toplotne črpalke imajo 
funkcijo avtomatskega prilagajanja, ki meri sobno in zunanjo temperaturo ter na tej podlagi samodejno 
izracuna potrebno ogrevalno moc. Temperatura na dovodu ogrevalne vode je krmiljena avtomatsko glede 
na zahtevano zmogljivost ogrevanja, medtem ko se v prostoru stalno vzdršuje optimalna temperatura. Torej 
enkrat bo grela vodo na 55°C, ko bo to potrebno, drugič pa na 40°C ali 35°C, da se optimizira poraba en-
ergije.To je ena največjih prednosti 3Thermo stenskega sistema ogrevanja. Toploto radiator oddaja ravno 
na mestu največjih toplotnih izgub. Ko se bo stena ohladila, jo bo radiator v trenutku dogrel in za to porabil 
min enegije ter hkrati preprečil, da bi se prostor ohladil. Nasprotno, pri talnem ogrevanju pa nadomeščamo 
toplotne izgube do katerih prihaja med drugim tudi skozi stene objekta. Z segrevanjem tal skušamo redno 
dovajati toliko energije, kot jo skozi steno sproti izgubljamo, kar je veliko majn učinkovito in seveda tudi 
počasneje odzivno.

V KATERE STENE SE SME VGRADITI 3THERMO RADIATOR?
3THERMO se lahko v osnovi vgradi v vsako notranjo in zunajo steno ter streho. Edina omejitev je pros-
tor, ki ga radiator zavzame. Sicer je pa najbolj priporočljivo iz vidika ekonomičnosti in učinkovitosti, da so 
nameščeni v zunanjih stenah. V kolikor to ni možno pa v notranjih. 
Namesti se ga lahko na steno pod omet (priporočeno za slabo izolirane objekte), na star obstoječ omet, 
ki se ga nato prekrije z novim ali v montažno steno z uporabo mavčnih plošč (poseben model 3THERMO 
radiatorja). Inštalacijske cevi se lahko namesti v steno, pod podom ali za letvicami.

ALI JE 3THERMO RADIATOR PRIMEREN TUDI ZA NAJZAHTEVNEJŠA OKOLJA, KOT SO BOLNIŠNICE?
Seveda. 3THERMO radiator je edini grelni sistem, ki ima higienski certifikat, kar pomeni, da v prostoru ogre-
vanim s 3THERMO radiatorji ni pogojev za nastanek plesni, gliv, prahu in alergenov, kar je izjemno pomem-
bno za ljudi, ki imajo dihalne in druge zdravstvene težave. Zaradi radiacijskega načina prenosa toplote, 
se tudi bakterije ne morejo prenašati po zraku, kot je to običajno pri puhalnih grelnih sistemih. Zrak je tako 
optimalno vlažen, topel in čist, zaradi česar je zdrav za vdihavanje. Poleg tega ni potrebe po nakupu dragih 
ventilacijskih sistemov, ionizatorjev ali vlažilnikov zraka.

ZAKAJ JE 3THERMO TAKO UČINKOVIT PRI ODPRAVLJANJU VLAGE IN PLESNI?
Razne kemikalije, ki jih običajno uporabljamo za odpravo plesni so samo začasna rešitev. Plesen se bo 
vedno vračala, če le ima pogoje za to. Zunanje stene so neprestano na udaru padavin, ki počasi pronicajo 
skozi stene v notranjost objekta. Še posebej takrat, ko objekt ni dobro izoliran. Vlažna stena je pa idealna 
za nastanek plesni. Veliko vlage se tudi ustvari pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih (kuhanju, tuširanju, 
sušenju perila, itd..), ki se potem nabira na hladnih stenah. Zato je tako pomembno, da imamo dobro ven-
tilacijo v objektu. 3THERMO radiatorji rešijo ta problem, saj je ogrevana stena vedno suha in hkrati toplejša 
od zraka v prostoru, tako da se vlaga na oz. v njej ne bo nabirala. Tako tudi ni potrebe po nakupu dragega 
ventilacijskega sistema.

KAKŠNA JE KVALITETA IN OBSTOJNOST 3THERMO RADIATORJEV? ALI LAHKO ZARJAVIJO V STENI? 
3THERMO radiator je narejen iz aluminijeve zlitine. Tudi najbolj agresivno bazično okolje v cementni malti ne 
vpliva na obstojnost zlitine. Sam radiator nima nobenih gibljivih strojnih delov, tako da je, v kolikor je pravilno 
izdelan in brez tovarniških napak, praktično neuničljiv ter doživljensko delujoč. Vzdrževanje je priporočeno 
enkrat na 10 let, servis je hiter in enostaven. Namen servisa je le splošen pregled delovanja sistema, ali 
radiator še vedno ogreva tako kot mora. 

KAKO NAJ IZBEREMO 3THERMO RADIATORJE? KAKŠNE SO KAPACITETE?
Tabela, ki je v pomoč, je na voljo v tehnični dokumentaciji. Količina radiatorjev je odvisna od temperature 
vode v obtoku, pretoka vode, toplotne upornosti mase v kateri je radiator ter od toplotne izolativnosti ob-
jekta. 3THERMO radiator je dobra izbira tako za nizko temperaturne sisteme kot tudi visoko temperaturne 
(max 110°C). Vendar, 3THERMO ne navaja podatkov za sisteme z delovno temp. višjo od 60°C, saj se EU 
države trenutno oddaljujejo od visoko temperaturnih sistemov, ker so neekonomični in okoljsko obremenju-
joči. Seveda velja, da višja kot je temperatura vode v sistemu, hitreje bo radiator ogrel prostor. Če naš vir 
omogoča višje temperature od načrtovanih, bo elektronski sistem za nadzorovanje temperature v prostoru 
le skrajšal čas ogrevanja in omejil ali popolnoma zaprl pretok vode v krogotoku. 3Thermo radiator je edino 
grelno telo, ki deluje s polnim izkoristkom ne glede na temperaturo ogrevalnega medija iz centralnega siste-
ma ogrevanja. 

ALI JE POTREBNO 3THERMO RADIATORJE POVEZATI VZPOREDNO? 
Da. 3THERMO radiator si lahko predstavljamo kot eno rebro klasičnega radiatorja. Vsa vzporedno povezana 
“rebra” tvorijo en krogotok oz. en grelni sistem, ki ogreva prostor. Če načrtujemo zamenjavo klasičnega 
radiatorja moči 1,5 kW, lahko na isti priključek priključimo cca 6 enot 3THERMO radiatorjev, kar je evivalent 
moči 1,5kW. 

KAKŠNE TEMPERATURE DOSEŽEMO S 3THERMO RADIATORJI?
3THERMO radiatorji nimajo nobenih temperaturnih omejitev (do 110°C), primerni so tako za visoko kot nizko 
temperaturne sisteme. Najbolj optimalni so pa sistemi, ki delujejo v temperaturnem režimu 30-60°C. Optimal-
na temperatura zraka v prostoru se giblje med 16-24°C, temperatura stene pa med 25-43°C. Temperatura 
stene v tem primeru ni tako pomembna, saj cilj stenskega ogrevanja NI ogrevanje sten, ampak vzdrževanje  
optimalne in konstantne temperature zraka v prostoru. Topla stena ni cilj, je le učinek. Dober sistem ogre-
vanja vzdržuje konstantno temperaturo stene, ne glede na nizke zunanje temperature. Ko se zunanja tem-
peratura zniža, se povečajo toplotne potrebe, zaradi česar peč začne ogrevati z večjo močjo, temperatura 
stene se pa kljub temu ne spremeni. S takšnim sistemom dosežemo enako temperaturno ugodje že pri nižjih 
temperaturah zraka. To je možno zato, ker se izguba toplote nadomesti tam, kjer ta nastane, v zunanjih 
stenah. Zaradi tega ni potrebe po intenzivnem ogrevanju prostorov oz. zraka, da nadomestimo te toplotne 
izgube, do katerih prihaja pri običajnih sistemih. To je zelo pomembno iz vidika zdravja in ekonomičnosti. 



ALI BODO STENE SČASOMA RAZPOKALE?
S 3THERMO radiatorjem te bojazni NI! Ta pojav je pogost pri starih stenskih sistemih, kjer so bile cevi z 
vodo nameščene v steni. Zato je bila potrebna debela plast ometa (3-5 cm) za prekritje in zagotavljanje trd-
nosti ometa. Prihajalo je namreč do ekspanzije cevi zaradi nihanja temperatur. Polimerne cevi uporabljene 
v steni povročajo napetosti in posledično razpoke v steni. To se lahko rešuje s posebnimi cevmi ali poseb-
nim ometom, vendar potem prihaja do različnega toplotnega upora, kar zmanjša ekonomičnost sistema. 
S 3THERMO teh problemov NI. Kljub manjšemu linarnemu raztezku aluminija, ki je posledica segrevanja, 
aluminijeva mreža poskrbi za učvrstitev strukture stene in prepreči, da bi omet razpokal. Tako ni potrebe po 
debeli plasti ometa.

ALI JE PRITRDITEV 3THERMO RADIATORJA V STENO Z UPORABO PLASTIČNIH VIJAKOV VARNA IN 
ZADOSTNA?
Je povsem varno, saj radiator tehta le 1,5 kg. Vijaki se uporabljajo le za obešanje radiatorja na steno pred 
prekritjem z ometom. Po prekritju se radiator veže z ometom in je del strukture ometa. Alu mreža (Rabitz 
mesh) radiatorja še dodatno okrepi strukturo stene

KAKŠNE SO MOŽNOSTI PRI IZBIRI KONTROLNO-NADZORNIH SISTEMOV?
3THERMO radiator nima vgrajenega stikala ali ventila za regulacijo gretja, zato potrebuje centralno kontrolno 
enoto, ki usmerja delovanje vseh radiatorjev v sistemu, po želji uporabnika. Najbolj osnovna možnost vkl-
jučuje centralno kontrolno enoto in termostat. Bolj napredne možnosti pa omogočajo razdelitev objekta na 
več ogrevalnih con (npr. vsaka soba je ločena cona), kjer ima vsaka cona svoj termostat. Za najzahtevnejše 
uporabnike, je pa možna vzpostavitev pametnega sistema, s katerim se nadzorujejo temperature con kar iz 
mobilnega telefona ali računalnika.
3THERMO je kompatibilen z večino proizvajalcev nadzorno kontrolne opreme, ki se običajno uporablja za 
talna ogrevanja. Sicer pa sam sodeluje z znanim poljskim proizvajalcem TECH CONTROLLERS. Poleg na-
dzorno kontrolne opreme, dobavimo tudi razdelilnike, termoelektrične sprožilce in cevi. Je pa sistem tako 
oblikovan, da je kompatibilen tudi z opremo za talna ogrevanja drugih proizvajalcev.

ALI SE BODO NA STENI POJAVILE SLEDI INŠTALACIJ? 
Nobenih sledi ne bo opaziti na steni. Sledi se navadno pojavijo pri električnih sistemih, zaradi nastanka 
elektromagnetnega polja, ki privlači nase prašne delce. 3THERMO ne ustvarja elektrostatike, tako da tega 
problema ni. 

KAKO JE MOŽNO, DA 3THERMO RADIATOR PRENESE TOPLOTO IZ VODE 1,7 m VISOKO PO RADIATOR-
JU BREZ IZGUB? 
Izguba je celo zaželjena, saj je izguba (sproščanje toplotne energije) tista, ki določa kapaciteto sistema. Če 
radiator ne bi sproščal te toplotne energije, potem ne bi bil radiator in opravljal svojega namena. Radiator 
bo v izoliranem okolju, kjer ne prihaja do izgub, prenesel toploto s konstantno temperaturo vse do vrha 
svoje strukture (ob naprekinjenemu kroženju vode v sistemu s konstantno temperaturo). Ne samo to, na 
tako kratkih razdaljah je to mogoče tudi v neizoliranem okolju, samo ustrezen pretok je potrebno zagotoviti. 
Zmožnost sproščanja toplote v sistemu je vedno odvisna od površine sistema. Toplota se namreč širi po 
steni podobno kot pri keramični peči, kjer se toplota iz ene točke prenese na vse ploščice (dobra toplotna 
prevodnost opeke, ometa, betona, keramike, itd..). Od linearnega metra talnega ogrevanja dobimo 5-10W, 
od 3THERMO radiatorja pa preko 200W. 

ALI JE 3THERMO PRIMEREN ZA STEKLENE ZGRADBE? 
Za stavbe z velikimi steklenimi površinami je najbolj primerna kombinacija 3THERMO stenskega ogrevanja 
in talnega gretja. 

KOLIKŠNA JE GARANCIJA NA 3THERMO RADIATOR? 
Garancija na 3THERMO radiator je 20 let. Od tega sta prvi 2 leti del osnovne garancije, dodatnih 8 let v 
kolikor je vgrajen s strani pooblaščenega inštalaterja ter še dodatnih 10 let v kolikor se izvede po 10 letih od 
vgradnje servisni pregled celotnega sistema. 
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600 mm

2000 mm

12,5 mm

25 mm 27 mm

18 mm

440 mm

3Thermo radiator za montažno gradn-
jo je zasnovan kot sistem dva v enem. 
Radiator je že tovarniško vtisnjen v 
mavčno ploščo standardnih dimenzij. 
Ploščo se običajno pričvrsti na profile 
montažne oz. skeletne stene. Grelna 
moč tovrstnega radiatorja je enaka kot 
pri klasičnem 3thermo radiatorju. Radi-
ator v mavčni plošči nima aluminijaste 
mreže in je sestavljen iz petih vertikalnih 
cevi.

Tehnična specifikacija
Teža    11,35 kg
Cevni priključek   TECEflex 13,5 x 2,0
Požarna varnost    A2-s1,d0 EN 520:2004+A1:2004
Toplotna prevodnost plošče 0,25 W/(m*K)
Toplotna prevodnost zlitine 210 W/(m*K)
Paroprepustnost plošče  [u]-10, EN 520:2004+A1:2004

MOKRA GRADNJA SUHA GRADNJA

440 mm

18 mm

25 mm 27 mm

1

2

3

4

5

1. PRITRDILNI ELEMENT
plastični vijak, min 4 kosi
Premer:   34 mm
Velikost navoja:  5 mm
Dolžina:   30 mm

2. ALU MREŽA (Rabitz mreža)
Višina:   1680 mm
Širina:   600 mm

3. VERTIKALNA CEV RADIATORJA
Debelina  8,5 mm
Širina:   30 mm
Višina:   1655 mm

Višina krajšega 
modela radiatorja  800 mm

4. ZBIRALNIK
skozenj teče topla voda
Notranji premer:  12 mm
Višina:   18 mm
Širina:   440 mm
Debelina:  27 mm

5. NAVOJ ZA INŠTALACIJE
TECE priključek
   zunanji premer  13,5 mm
   TECEflex priključek 13,5 x 2.0 
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DILATACIJSKI SPOJ

3Thermo enota ne potrebuje dilatacijskih spojev. Alu mreža ima namreč poleg funkcije razpršitve 
toplote tudi funkcijo ojačitve strukture stene oz. ometa.

INŠTALACIJE

3Thermo je enocevni paralelni sistem. Priporoča se uporaba inštalacij proizvajalca TECE. Prim-
eren model inštalacijske cevi je TECEFLEX 16 x 2,2 PeXc/Al/Pe-rt. Zakaj TECE? Proizvajalec 
3Thermo je skrbno testiral in izbral najbolj optimalno inštalacijsko cev iz vidika tehnične ustrezno-
sti in hidravličnih lastnosti. 3Thermo je trenutno oblikovan in optimiran za TECE priključek ter 
navedeno cev proizvajalca TECE.  Seveda je možno na obstoječ TECE priključek namestiti cevi 
z enakim prerezom tudi drugih proizvajalcev, vendar 3Thermo ne jamči za optimalno in ustrezno 
delovanje sistema. Potrebno je upoštevati, da tudi cevi z enakim prerezom imajo različne teh-
nične karakteristike, trdote ter proces staranja. 
Cevi morajo biti izolirane in nameščene pod tlemi, v steni na dnu ali za letvico.

ELEKTRIČNA NAPELJAVA

3Thermo ne ustvarja elektrostatike in ni nevaren za električno napeljavo. Ta je lahko nameščena 
okoli radiatorja, vendar najmanj 20 cm nad zbiralnikom vode. Mesto za vtičnico lahko izrežemo v 
sami alu mreži, če je to potrebno. Ključno je, da se pri tem ne poškoduje jedro radiatorja.

PREKRITJE RADIATORJA

Za prekritje radiatorja se uporablja navaden omet debeline 10,5+ mm.

V kolikor želimo prekriti steno s cementnimi ploščami, keramiko ali drugimi materiali, potem se 
lahko radiator prekrije tudi z lepilom.

Stene se lahko začne ogrevati nekaj dni po ometanju. Na prvi dan ogrevanja se radiatorjev ne 
sme ogreti preko 25°C, nato se pa vsak naslednji dan zvišuje temperaturo za 5°C. Ko je omet 
popolnoma suh, skladno z specifikacijo proizvajalca, se steno pregreje naslednjih 24-48 ur, voda 
v sistemu mora imeti 60°C. Zatem se omet lahko zgladi ter prebarva.

Pod

Talna obloga

Izolacija

Cev

Strop

Stena

3Thermo

Omet

Tla

Zbiralnik se nahaja v tleh Zbiralnik se nahaja v steni

Talna obloga
Izolacija

Talna obloga
Izolacija

StropStrop

Stena

3Thermo

Omet

Tla

MESTO VGRADNJE 3THERMO

Število radiatorjev v prostoru je odvisno od temperature vode v obtoku, hitrosti pretoka, toplot-
nih potreb in planirane postavitve. Radiatorji morajo biti, kjer je mogoče, nameščeni v zunanje 
stene, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. Seveda se jih lahko namesti tudi v notranje stene, 
vendar dosežemo manjšo učinkovitost. Ogrevan del stene, pod katerim je nameščen radiator, 
ne sme biti v celoti prekrit s kosi pohištva. Radiator je lahko nameščen pod ometom ali na obsto-
ječem ometu, ki se ga prekrije z novo plastjo ometa. Radiatorji morajo biti povezani linijsko, torej 
povezujemo izhod enega radiatorja z vhodom drugega. Max število povezanih radiatorjev v liniji 
je odvisno od pretoka in temperature vode v sistemu.

3THERMO & CENTRALNI SISTEMI OGREVANJA

3Thermo vgradni radiatorji so kompatibilnimi z vsemi sistemi centralnega ogrevanja. Najbolj pa 
so primerni za centralne sisteme s temperaturami med 30°C in 60°C. Za sisteme na toplotno 
črpalko bi moral biti max temperaturni limit nastavljen na 55°C.

PRIPRAVA STENE IN PRIČVRSTITEV RADIATORJA

Pred montažo radiatorja je potrebno steno ustrezno pripraviti in očistiti ostrih predmetov, ki bi 
lahko poškodovali radiator. Radiatorje je potrebno namestiti popolnoma paralelno na steno s 
priloženimi plastičnimi vijaki, ki se jih pričvrsti v luknje premera 8mm. Za ravne stene so potrebni 
najmanj 4 vijaki na enoto radiatorja, za ukrivljene stene pa več.
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ZAMENJAVA OBSTOJEČIH KLASIČNIH RADIATORJEV S 3THERMO RADIATORJI

Zamenjava klasičnega radiatorja s 3Thermo radiatorjem je izjemno enostavna. Ni potrebe po razbijanju tal, saj ga s pomočjo dodatnega razdelilnika priključimo kar na obstoječe inštalacije, kot to 
prikazuje spodnja slika. Najprej odstranimo stari radiator, nato še obstoječo plast ometa, kjer nameravamo vgraditi 3Thermo radiator. Lahko ga pa tudi montiramo na obstoječi omet ter ga prekrijemo 
z novo plastjo ometa.

TECE cev Obstoječe
inštalacij 
starega
radiatorja

Termostat

Elektrika
230V

Razdelilnik
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Material

Zlitina

Tolerance velikosti

Mehanične lastnosti

Sestava

Priporočen max pretok vode na radiator (L/min)

TECE priključek za cev, zunanji premer

Dimenzije enote radiatorja vključno z alu mrežo

Teža radiatorja

Kapaciteta vode

Razpon temperature

Toplotna zmogljivost zlitine

Toplotna prevodnost zlitine

Požarna varnost

Max temperatura vode v obtoku

EN AW - 6060T6

PN - EN 755-9

PN - EN 755-9

PN - EN 573-2

0,5 L/min

13,5 mm

600 mm (+/- 5 mm)
1700 mm (+/- 30 mm)

1,38 kg

31 ml (0,031 L)

PN - EN 442-1:2015-02

0,896 J/(g°C)

210 W/mK

A1 razred

110°C

3Thermo - specifikacija radiatorja 3Thermo - toplotne karakteristike
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Izhodni parametri za 3Thermo vgradni radiator

88-100 W 68-77 W 47-54 W 6-8*
*število radiatorjev v enem krogotoku je odvisno od hitrosti pretoka vode v sistemu in T vode v obtoku.

16°C 20°C 24°C

60°C

55°C

50°C

45°C

40°C

35°C

Temperatura 
vode v obtoku

Pretok vode
G=0,02-0,04 kg/s

Izhodna moč pri 1,5 cm debelem ometu (toplotna 
prevodnost 0,8 W/mK) in pri sobni temperaturi:

ΔT v krogotoku 
do 10 K

max število 
radiatorjev v 
krogotoku

224-256 W 202-230 W 180-205 W 4-6*

196-223 W 174-198 W 152-173 W

168-192 W 146-167 W 125-142 W 5-6*

141-161 W 119-136 W 98-112 W 5-6*

114-130 W 93-106 W 72-83 W 6-8*

4-6*

16°C 20°C
0,02 0,03 0,04

2,68 1,93 1,55 2,41 1,74 1,38 2,15 1,55 1,21
224,4 242,4 256,1 201,8 217,9 230,3 179,4 193,7 204,8

37,04 37,47 37,83 38,71 39,16 39,54 40,38 40,85 41,25

3,04 2,18 1,76 2,74 1,97 1,57 2,44 1,75 1,37
253,0 273,3 288,8 230,1 248,6 262,7 207,5 224,1 236,9

38,60 39,04 39,42 40,24 40,70 41,10 41,88 42,36 42,78

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

16°C 20°C 24°C

55°C

24°C

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s)
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s)
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

Izhodni parametri za 3Thermo vgradni radiatorIzhodni parametri za 3Thermo vgradni radiator

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s)
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

60°C

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s),
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s)
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s)
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

Povprečna T vode v sistemu 

Povprečna T prostora (°C)

Pretok vode v sistemu (kg/s)
Max toplotni tok (W/m2); površina 
radiatorja 1,7x0,6m=1m2
Izguba T na en radiator ΔT (°C)

Povprečna T stene (°C)

16°C 20°C
0,02 0,03 0,04

0,88 0,63 0,50 0,79 0,57 0,45 0,70 0,50 0,39
88,4 95,2 100,5 67,6 72,9 77,0 47,4 51,2 54,2

25,66 25,95 26,21 27,24 27,55 27,82 28,82 29,15 29,43

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

30°C
24°C

16°C 20°C
0,02 0,03 0,04

1,24 0,89 0,71 1,14 0,80 0,63 0,98 0,70 0,56
114,5 123,4 130,3 91,3 100,4 106,1 72,2 78,0 82,5

28,43 28,76 29,04 30,04 30,39 30,68 31,65 32,02 32,32

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

35°C
24°C

16°C 20°C
0,02 0,03 0,04

1,60 1,15 0,93 1,44 1,03 0,82 1,28 0,92 0,72
141,2 152,3 160,9 119,4 128,9 136,2 98,0 105,8 111,9

30,93 31,29 31,59 32,59 32,97 33,29 34,25 34,65 34,99

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

40°C
24°C

16°C 20°C
0,02 0,03 0,04

1,96 1,41 1,13 1,76 1,27 1,01 1,57 1,13 0,88
168,5 191,8 192,1 146,3 158,0 166,9 124,5 134,5 142,2

33,21 33,58 33,91 34,89 35,29 35,63 36,58 37,00 37,35

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

45°C
24°C

16°C 20°C
0,02 0,03 0,04

2,32 1,69 1,34 2,09 1,50 1,19 1,86 1,34 1,04
196,2 211,9 223,8 173,8 197,7 198,3 151,7 163,8 173,2

35,24 35,64 35,99 36,93 37,35 37,72 38,62 39,06 39,45

0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04

50°C
24°C
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      Število radiatorjev glede na toplotne zahteve

Temperatura prostora 8°C

Grelna moč [W]

št. radiatorjev 60°C 55°C 50°C 45°C 40°C 35°C

     

  

345 308 271 235 200 1651

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

688 614 541 469 398 328

1029 918 808 699 593 488

1367 1218 1072 928 786 646

1702 1516 1334 1153 976 802

2034 1812 1593 1376 1164 955

2364 2105 1849 1597 1349 1105

2691 2395 2103 1815 1531 1253

3016 2683 2354 2030 1711 1399

3338 2968 2602 2243 1889 1542

3657 3250 2848 2453 2064 1682

3973 3530 3092 2660 2236 1820

4287 3806 3332 2865 2405 1955

15

4598 4081 3570 3067 2572 2087

4906 4352 3805 3266 2737 2217

286 250 214 193 158 124

570 497 426 384 314 246

851 742 635 572 468 366

1130 985 842 757 619 483

1406 1225 1046 941 768 599

1680 1462 1248 1122 914 711

1951 1697 1447 1300 1058 821

2219 1929 1644 1475 1199 929

2485 2159 1838 1649 1337 1034

2748 2386 2030 1819 1473 1136

3008 2610 2218 1987 1607 1236

3266 2832 2405 2152 1738 1334

3521 3051 2588 2315 1866 1428

3773 3267 2769 2475 1922 1521

4023 3481 2947 2632 2115 1610

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Temperatura prostora 16°C

60°C 55°C 50°C 45°C 40°C 35°Cšt. radiatorjev

Grelna moč [W]
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257 221 186 165 131 98

512 440 369 328 260 193

764 656 551 488 386 287

1014 870 729 646 510 378

1261 1082 906 802 632 467

1506 1291 1079 955 751 553

1748 1497 1251 1105 868 637

1987 1701 1419 1253 982 718

2224 1902 1586 1399 1094 797

2458 2100 1749 1542 1203 873

2689 2296 1910 1682 1304 947

2918 2489 2068 1820 1413 1019

3144 2680 2224 1955 1515 1087

3368 2868 2377 2087 1614 1153

3589 3053 2528 2217 1710 1216

228 193 158 138 104 72

454 383 314 237 207 142

678 572 468 406 307 210

899 757 619 537 404 275

1117 941 767 666 500 339

1333 1121 914 791 592 400

1547 1300 1057 915 682 458

1758 1475 1199 1036 770 514

1966 1648 1337 1154 856 568

2171 1819 1473 1270 939 619

2347 1987 1607 1383 1019 667

3575 2152 1738 1494 1097 713

2772 2315 1866 1602 1172 756

2967 2475 1992 1708 1244 796

3160 2632 2115 1810 1314 834

Temperatura prostora 20°C

Grelna moč [W]

Temperatura prostora 24°C

Grelna moč [W]

št. radiatorjev 60°C 55°C 50°C 45°C 40°C 35°C št. radiatorjev 60°C 55°C 50°C 45°C 40°C 35°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

      Število radiatorjev glede na toplotne zahteve
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RAZDELILNIK

3Thermo radiatorji so iz vidika inštalacij podobni sistemu talnega gretja. 3Thermo sistem je eno-
linijski, radiatorji so povezani v krogotoke, ki se nadzorjujejo in upravljajo ločeno. Odvisno od 
potreb in pretoka, do 7 radiatorjev je priporočeno povezati v en krogotok. Vsak krogotok je 
priključen na razdelilnik. 3Thermo uporablja razdelilnike Trinity proizvajalca Valvex, lahko se pa 
uporabi razdelilnike tudi drugih proizvajalcev.

ČIŠČENJE, ODZRAČENJE IN TEST VODOTESNOSTI SISTEMAČIŠČENJE, ODZRAČENJE IN TEST VODOTESNOSTI SISTEMA

Vsi trije postopki so podobni kot pri talnem ogrevanju.Vsi trije postopki so podobni kot pri talnem ogrevanju.

PRVI ZAGON

Po uspešnem preverjanju vodotesnosti sistema, se lahko zažene sistem. Peč oz. vir tople vode 
je potrebno vključiti ter nastaviti na željeno temperaturo. Upor toka v sistemu je potrebno izenači-
ti in uravnotežiti.

SPREMLJANJE DELOVANJA

Sistem mora delovati s polno močjo. Po 1 uri je potrebno preveriti temperature zidov s toplotno 
kamero. Razlike med zidovi ne smejo bit več kot +/- 5°C. V kolikor pride do večjih razlik je po-
trebno sistem optimizirati z rota-metrom. Po 1 uri se ponovno izmerijo temperature.

Material:  Nerjaveče jeklo
Priključek:  Glavna cev zbiralnika 2,54cm (1”)
Priključek:  PEX/AL 16x2 - G 1/2”
Oprema:  Merilec pretoka 0,5-5,0 L/min
Oprema:  Termostatski ventil
Standardni razmak: 210 mm

PRIKLJUČITEV CEVI NA RADIATOR

1. Očiščenje zbiralnika
2. Nemestitev objemke na cev
3. Priključitev cevi na zbiralnik
4. Pričvrstitev cevi z objemko
5. Preverba čvrstosti priklopa
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KONTROLNO-NADZORNI SISTEM

Del 3Thermo sistema je tudi nadzorno kontrolna oprema proizvajalca TECH, ki v osnovi zajema:
• centralni kontrolni modul
• termoelektrični sprožilec (žičen ali brezžičen)
• termostat (žičen ali brezžičen)
• senzor temperature
• oprema za mrežno/internetno povezljivost sistema

Centralna kontrolna 
enota (žična / brezžična)

Termostat

Vir tople vode
Termoelektrični
sprožilec

SPECIFIKACIJA

Moč   230V, 50Hz
Izhodna moč črpalke:  0,5A
Izhodna moč (1-8 izhodi) 0,3A
Dimenzije   335x105x75 
Prost izhod   1,0A 

CENTRALNI KONTROLNI MODUL

• Žična ali brezžična povezava sprožilcev
• Povezuje do 22 termoelektričnih sprožilcev in do 8 temperaturnih senzorjev ali termostatov
 3 priključki: na en senzor/termostat je lahko vezanih največ 4 sprožilcev
 5 priključov: na en senzor/termostat sta lahko vezana največ 2 sprožilca
• En 230V izhod za črpalko
• Možnost vezave dodatne centralno kontrolne enote
• Breznapetostni kontakt 
• Možna kontrola kombiniranega ventila
• Možen priklop zunanjega senzorja temperature
• Možen priklop sobnega senzorja temperature
• Možen priklop Master kontrolne enote
• Možen priklop internetnega modula ali WIFI modula – upravljanje preko eModul spletne 

strani ali Android/IOS mobilne aplikacije
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TERMOELEKTRIČNI SPROŽILEC

Sprožilec samodejno odpira in zapira pretok vode v poapira pretok vode v posamezne krogotoke, skladno z signalom, 
ki ga prejme od termostata. Na ta način avtomatično optimizira pretok vode in posledično de-
lovanje radiatorjev v krogotoku. Namesti se ga na razdelilnik, s centralno kontrolno enoto je pa 
lahko povezan žično ali brezžično.

TERMOSTAT

Namenjeni so kontroli temperature v prostoru. Lahko je žičen ali brezžičen.

• Navoj M30x1,5 mm
• Namesti se ga na razdelilnik, poveže 

pa s centralno kontrolno enoto
• Reakcijski cas < 5min
• Max temp okolja  -20 - 60°C
• Razred IP44
• Tip NC switch

• Kontrola sobne temperature
• Vgrajen senzor temperature

• Kontrola sobne temperature
• Vgrajen senzor temperature
• Možen priklop senzorja zunanje temp.
• Dnevni/nočni program
• Tedenski program ogrevanja
• Funkcija za optimalno gretje

TEMPERATURNI SENZOR

Senzor temperature v prostoru

• Temperaturo prostora javlja Master kon-
trolni enoti in centralno kontrolni enoti

INTERNETNI MODUL

Modul omogoča uporabniku, da upravlja in kon-
trolira delovanje  domačega sistema ogrevanja 
preko spletne ali mobilne aplikacije. Modul se 
lahko poveže na internet z mrežnim kablom ali 
WIFI povezavo na domač usmerjevalnik/router.

• Povezljiv s centralno kontrolno enoto
• Oddaljeno upravljanje ogrevanja preko 

www.emodul.eu, ali IOS in Android eModul 
aplikacije

• Personaliziranje nastavitev
• WIFI ali Ethernet povezava
• Oprema: 5V DC napajalni kabel, RS 

t-konektor, RS podatkovni kabel

MASTER KONTROLNA ENOTA

Master kontrolna enota omogoča uporabniku vpogled in upravljanje vseh krogotokov v sistemu 
centralnega ogrevanja.

• Nastavitev parametrov vseh krogotokov (urniki, temperature, itd..)
• Vklop in izklop posameznih krogotokov sistema
• Enostavna vgradnja v ohišje vtičnice (ø60 mm)
• 230V 50Hz
• Povezava s centralno kontrolno enoto preko RS kabla

SPECIFIKACIJA

Moč   5V, DC
Max poraba elektrike 100mA
Protokol   IEEE8023 10MB/s
Gonilniki   RJ12
Omrežje   RJ45
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Strošek investicije 
3Thermo x Talno gretje

SISTEM KOMPATIBILEN Z:

Senzor temperature Master kontrolna enota

Termoelektrični sprožilec

Centralna 
kontrolna

enota

Vir tople
vode

WIFI modul

STROŠEK ZAČETNE INVESTICIJE

Strošek investicije v ogrevalni sistem s 3Thermo radiatorji je primerljiv z stroškom inves-
ticije v talno ogrevanje. Ko pa upoštevamo še stroške vzdrževanja, obratovanja in druge 
stroške, je 3Thermo veliko bolj ekonomična in racionalna izbira.

Sistem s 3Thermo radiatorji in talno ogrevanje imata skupnih večino sestavnih delov, kot npr. 
Pex cevi, razdelilnike, termoelektrične sprožilce in elektroniko za upravljanje sistema. Tudi način 
nastavitve ključnih parametrov delovanja sistema je praktično enak v obeh primerih. Zato sta tudi 
sistema med seboj kompatibilna ter možno je oba hkrati uporabljati v objektu.

3THERMO
18m

Talno ogrevanje
160m

3Thermo je enolinijski paralelni sistem, zara-
di česar zahteva veliko manj inštalacijskih 
cevi kot talno gretje. Za primerjavo, v 20m2 
velikem prostoru potrebujemo za povezavo 
3Thermo radiatorjev cca 18m cevi, za talno 
gretje pa cca 160m cevi. Prihranek je tako v 
materialu kot tudi v času montaže.

Montaža 3Thermo radiatorjev je enostavna in hitra. Montaža in priključitev radiatorja traja le 1 
min.

STROŠEK VZDRŽEVANJA

3Thermo radiator je praktično neuničljiv in nepokvarljiv, če se se ga le ne fizično poškoduje. 
Radiator je enostavno zgrajen, ne vsebuje nobenih strojnih in gibljivih delov. Vzdrževanja je tako 
minimalno oziroma nič. Sistem je veliko bolj enostaven za kontroliranje in odkrivanje napak, manj 
je tudi razbivanja v kolikor je potrebno dostopati do radiatorja in cevi. Garancijska doba je 20 let.

STROŠEK OBRATOVANJA

V primerjavi s talnim ogrevanjem, 3Thermo radiatorji znižajo stroške ogrevanja za 15%.

DRUGI STROŠKI

S klasičnimi radiatorji in talnim ogrevanjem ne rešimo problema hladnih in vlažnih sten, ki so 
idealno okolje za nastanek plesni, gliv, bakterij in alergenov. Zato pogosto posegamo po dragih 
sistemih za sušenje, vlaženje in ionizacijo zraka v prostorih. S 3Thermo so pa naše stene vedno 
suhe in zdrave, zaradi česar teh sistemov ne potrebujemo več.
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EKSLUZIVNI DISTRIBUTER ZA SLO & HRV
SPIT d.o.o. Nova Gorica
Vojkova cesta 19
5250 Solkan
Slovenija

Kontakt:
Rok Lozej
00386 (0)31 269 331
00386 (0)5 330 51 00
rok.lozej@spit.si

www.spit.si
www.3thermo.si
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