BVF HEATING SOLUTION – vytápěcí systémy
Nabízíme kompletní inovativní řešení systémů vytápění. Navrhnuto pro běžné i náročné uživatele, kteří
požadují čistý a efektivní systém vytápění s ohledem na provozní náklady a životní prostředí.

VY T VÁŘÍME BUDOUCNOST
VY TÁPĚNÍ
VYTVOŘENO A VYVÍJENO
Vysoce kvalitní produkty z dílny SAMSUNG a LG s téměř třicetiletými zkušenostmi a vývojem.
Nabízíme kompletní systémová řešení a produkty pro ty, kteří chápou výhody inovativních systémů a podporují efektivní konstrukce s ohledem na životní prostředí s možností využití obnovitelných zdrojů energie.
Naše cíle jsou stejné jako cíle všech inovativních společností nebo samotných uživatelů po celém světě. Rozvoj energeticky účinných a environmentálně vhodných systémů výtápění. Cílem společnosti BVF-CALEO je poskytnout pohodlí
našich domovů zavedením zdravých systémů vytápění.

KVALITA
BVF vyrábí a distribuuje topné systémy pracující s nevyšší účinností. Výrobní závody pracují v souladu s normou ISO 9001
s nejvyšší úrovní řízení jakosti a použitím nejmodernějších materiálů.

BUSSINES KONCEPT
Výzkum a vývoj je vždy prioritou. Chceme být nejvýše na žebříčku vývoje s ohledem na požadavky koncového zákazníka.

LOW MOQ - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA OBJEDNANÉ MNOŽSTVÍ
Neptaříme mezi společnosti, které požadují minimální odběr velkého množství výrobků. Věříme, že každý zákazník má
možnost pořídit naše produkty při totožných podmínkách a za nejlepší ceny.

KAPACITA PRODUKCE
Tovární objednávky nám umožňují dokončit velký objem zboží najednou. Můžeme také organizovat menší zásilky za
rozumnou dobu. Můžeme dodat zboží z továrního závodu, které bude přizpůsobeno Vašim požadavkům.

SKLADOVÉ ZÁSOBY
Naše sklady po celé EU nám umožňují ﬂexibilně posílat drobné i větší dodávky našim distributorům efektivně. Díky spolupráci s dopravními společnostmi umíme dodat zboží rychle a efektivně.

SKUPINA WORLDWIDE
“BVF” a námi registrovaná značka “CALEO” jsou jedny z nejprodávanějších systémů vytápění na světě. Pokrýváme trh od
Koreje do Chile. Tyto značky velmi uspěly například v Maďarsku, Něměcku a Rakousku.

GENERACE PODLAHOVÉHO VY TÁPĚNÍ

CALEO CNT INFRA FÓLIE jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních pro instalaci povrchového vytápění. Typy s nižším
výkonem 80 a 130 W jsou vhodné pro podlahové vytápění. Vysoce výkonné řady CNT30 o výkonu 160 W lze instalovat jako
nástěnné nebo stropní vytápění. Technologie CALEO je jedinečnou příležitostí pro moderní stavby i rekonstrukce objektů.
Pomocí topného systému CALEO je možné instalovat primární topné systémy do jedné místnosti nebo celého objektu rychle a
za nízké investiční náklady. Díky tenké montážní vrstvě lze pokládku zrealizovat i na stávající povrch bez nutnosti jeho demolice.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Elektrické napětí:
Šířka:
Tloušťka:
Izolační vrstva:
Kontrolováno:
Certiﬁkáty:

80–130–160 W/m2
230V
30–50–80 cm
388 micron (0,4 mm)
4x PET
BVF Heato
CE, TÜV, UL, GOST

CALEO
TOPNÉ FÓLIE
CARBONOVÁ TECHNOLOGIE

CNT Smart technology
Přečtěte si více o technologii povrchového vytápění od společnost
BVF - CALEO, která nahrazuje ‘‘konvenční topný ﬁlm‘‘. Produkt je vyvíjen
od roku 2005 a prošel čtyřmi generačními inovacemi. Vrcholem vývoje je
unikátní technologie CNT (Carbon Nano Tube), díky které vydrží produkt
extrémní zatížení při nízkých provozních nákladech a vysoké efektivitě.

KVALITA
Ve srovnání s tradičním řešením elektrického podlahového vytápění zajišťují
produkty CALEO v plném souladu s evropskými požadavky a standardy vynikající
hospodárnost a bezpečnost.

BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ
CALEO 80 - 130 jsou nejoblíbenější produkty uživatelů, jelikož vyhovují všem evropským požadavkům a normám, poskytují bezpečný provoz
oproti konvenčním systémům a vyznačují se dlouhou životností.

Na obou stranách topné fólie CALEO jsou k nano-tech topnému prvku
připojeny měděné vodiče, které jsou součástí trapézové stříbrné sítě a
jsou uloženy v PET- vrstvě, čímž dochází k udržení maximální čistoty. Mezi
dvěma vodiči vzniká elektrický odpor, který zahřívá speciální uhlíkové topné těleso na optimální teplotu v závislosti na výkonu. Oproti běžným
systémům jsou tedy navíc ohřívány všechny tuhé předměty, není vířen
prach a tím dochází k maximálnímu komfortu.

Systémy vytápění CALEO nevyžadují údržbu ani záruční servisy. Naše systémy mohou
být aktivovány bezprostředně po instalaci
a jsou zcela nezávislé na vlhkosti prostředí.
Aktivaci, deaktivaci nebo regulaci systému
lze provádět pomocí jednoduchého termostatu s dotykovým displayem nebo pomocí
mobilní aplikace.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT
Provozní náklady systémů BVF a CALEO
jsou pozitivně nízké. To však není jedinou
výhodou, jelikož při výběru technologie
musíme zohlednit i další aspekty.
• nízké pořizovací náklady
• tichý a bezpečný provoz
• jednoduché a rychlé ovládání
• bezúdržbový provoz
• regulace každé místnosti

Topné infra fólie CALEO se skládají z pěti vrstev a v podstatě ze 4 hlavních
součástí. Výroba těchto komponent probíhá z pečlivě vybraných surovin,
které jsou následně zpracovány a laminovány do několika vrstev tak, aby
byl výsledkem pevný a robustný produkt. Díky technologii nano-tisku je
zajištěna maximální efektivita.

INFRAPANELY - REVOLUČNÍ, ČISTÉ,
ENERGETICKY ÚSPORNÉ
Jedná se o tři hlavní principy, které vedly k rozvoji našeho nejnovějšího řešení pro
vytápění. Existují nekonečné možnosti použití infračervených panelů pro vytápění.
Tyto panely jsou vhodné na stěny a stropy. Ať je na pořadu dne novostavba nebo rekonstrukce, infra panely jsou ideálním řešením pro ty, kteří dbají na životní prostředí.
Jednoduchý design otevírá cestu k nekonečným použitím v moderním i tradičním
prostředí. Pokud je umístěn na stropní rovině (nejvíce doporučené z hlediska tepelné technologie), je zcela neviditelný a nezasahuje do dispozice místnosti. Při použití
jako kompletní vytápěcí systém, doporučujeme používat typové řady BVF NG (standardní panely). V případě dodatečného vytápění upřednostňujeme produkty řady
PREMIUM ve skleněném nebo zrcadlovém provedení.
Vyrobeno v Rakousku. Tepelná vložka Graﬁt - Polyimid, využívaná v tomto
systému, byla vyvinuta a patentována v roce 2017 a nabízí vyšší účinnost a nižší
provozní náklady, než jakákoliv jiná technologie infra panelu.

PROVOZ INFRA PANELU
Infra panel funguje na principu infra sauny. Teplo je do
prostředí předáváno pomocí infračervených paprsků. Jednoduše řečeno: Teplo sálá z panelu samotného, ale dále
jsou také ohřívány všechny tuhé předměty (stěny, stropy,
osoby, atd.). Tím je posunut rosný bod, celá místnost je vyhřátá na stejnou teplotu a díky tomu lze udržovat teplotu
o 2 - 3 stupně nižší, než je zvykem u běžných systémů.
Zadní strana panelu dokáže odrážet až 100% tepla.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ

Velikost

Hmotnost

BVF NG

300

900×300×25 mm

2,5 kg

Výkon
300 W

BVF NG

400

600×600×25 mm

3,1 kg

400 W

BVF NG

500

900×600×25 mm

5,8 kg

500 W

BVF NG

600

900×600×25 mm

5,8 kg

600 W

BVF NG

800

1200×600×25 mm

7,4 kg

800 W

Výkon:
Napětí:
Typ panelu:
Ochrana:
Umístění:
Rám:
Zadní část:
Povrch:
Balení:
Certiﬁkáty:

300–400–500–600–800 W
230V
p5, graphite polyimide
IP 44
Stěny a stropy
Hliník
Plně hliníková
Bílá matná
Kartonová krabice
CE, TÜV, ROHS

BVF NG Series
Nová generace infra panelů

P5 TECHNOLOGY
Řídící elektronika P5, vyvinutá speciálně
pro novou generaci panelů, zajišťuje neomezenou provozní životnost při zachování
efektivity.

BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ
BVF NG infra panely nevydávají žádné zvukové emise a nepotřebují speciální inženýrské prvky. Při umístění na strop nezasahují
do dispozice místnosti. Jediná údržba se
skládá z občasného setření prachu z panelu.

#1 RAKOUSKO
Vyvinuto v Rakousku! Naše výrobky jsou v
plném souladu s nejvyššími požadavky a
standardy kvality. Naše zařízení pracují v
souladu s normami ISO 9001.

IP44
Nová generace infra panelů NG splňuje
nejvyšší kvalitu a ochranu proti úrazu
elektrickým proudem. Provoz panelu je bezpečný i za vlhkých podmínek.

STYLE
& COMFORT
oupelnách, exkluzivních prostorách nebo v obchodních
edení (bílá, černá) nebo jako zrcadlové provedení. Oproti
pěcím prvkem Graphit - polymid, čímž si zasluhují označení
vedení poskytuje účinnější provoz.
í vrstva, která byla vyvinutá v Německu, odráží 100% tepla

Možnost sušení
Skleněné a zrcadlové infra panely lze snadno využívat
také jako místo pro sušení ručníků. V konstrukci jsou 2
upevňovací body pro uchycení sušáku.
K jednomu panelu lze přichytit dvě konzole. Zatížení
konstrukce je limitováno hmotností 8 kg, lze tedy umístit
i větší ručníky. Pro zachování účinnosti je doporučeno
využívat pro sušení tyto konzole, aby byla zajištěna
minimální vzdálenost mezi panelem a sušeným předmětem.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ

Velikost

Hmotnost

Výkon

BVF BG

600

900×600×25 mm

12,1 kg

600 W

BVF BG

800

1200×600×25 mm

16,2 kg

800 W

BVF WG

600

900×600×25 mm

12,1 kg

600 W

BVF WG

800

1200×600×25 mm

16,2 kg

800 W

BVF MG

400

600×600×25 mm

7,8 kg

400 W

BVF MG

600

900×600×25 mm

11,5 kg

600 W

Výkon:
Napětí:
Typ panelu:
Ochrana:
Umístění:
Provední:
Zadní část:
Rám:
Balení:
Certiﬁkáty:

600–800 W
230V
p5, graphite polyimide
IP 44
Stěny a stropy
Černá, bílá, zrcadlo
Plně hliníková
Bezrámové provedení
Kartonová krabice
CE, TÜV, ROHS

BVF Premium Series
Zrcadlové a skleněné infrapanely

MADE IN

AKTIVNÍ AKUMULACE TEPLA
Hmotnost
skleněných
a
zrcadlový
infrapanelů je mnohem větší než u standardní série, proto disponují značnou kapacitou pro skladování tepla. Tyto panely se zcela nevychladí mezí ohřívacími cykly, proto
nabízejí dostatečný komfort.

ZAPOJ A TOP
Panely jsou vybaveny 2,5 metru dlouhým
kabelem pro připojení do elektrické sítě.
Samořejmě lze panel napojit také pomocí
termostatu.

MONTÁŽ
Montáž je zajištěna pomocí jednoduché
konzole, kterou je možné instalovat na
stěnu i na stropní konstrukci.

Inteligentní zrcadla ADELIG

Inteligentní zrcadla pro náročné uživatele. Díky online spárování s vaším mobilním zařízením vám zobrazí údaje jako akutální čas,
teplota, vlhkost vzduchu, datum, atd.
Funkce podsvícení udělá z vaší koupelny moderní a romantické prostředí.
Díky topné funkci vás nejen zahřeje, ale zabráníte nepříjemnému mlžení zrcadla.

.
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Varianta SMALL
Velikost:
Výkon:

60 x 60 cm
200W.

Varianta LARGE
Velikost:
Výkon:

100 x 60 cm
350W

Napětí:
230 V
Ochrana:
IP 54
Přívodní kabel:
1,6 m
Instalační šablona součástí balení.

BVF 801
WI-FI TERMOSTAT
Pokojové termostaty BVF 801 pracují jako nezávisle programovatelné termostaty, které lze ovládat z mobilní aplikace
odkudkoliv pomocí Wi-ﬁ nebo 4G.

•

Unikátní design a barevné provedení bílá nebo černá

•

16A

•

Programovatelné

•

Duální teplotní čidlo vzduch + podlaha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Napětí:
Možný instalovaný výkon
Výkon termostatu:
Display:
Senzor:
Ochrana
Programování:
Barva:
Velikost:
Aplikace:

230V, 50/60Hz
3600W/16A
2W
LCD
NTC standard 10KΩ @ 20°C
IP 30
týdně 5+1+1; denně 4 cykly
Bílá
86 x 88 x 18 mm
iOS, Android

BVF 701
Tlačítkový programovatelný termostat pro nenáročné
uživatele nebo do prostor, kde není vyžadován dálkový
online přístup k ovládání termostatu.

HEATO BOX - INTELIGENTNÍ VYTÁPĚNÍ
BVF Heato BOX lze snadno připojit ke všem termostatům typu
Heato8. Uživatelské aplikace pro Android nebo iOS umožňují
ovládat vytápění v podstatě odkudkoliv. Zatopte si, než dorazíte
ze zaměstnání či dovolené.

Netmostat - 1
Tlačítkový programovatelný termostat s možností
dálkového přístupu pomocí Wi-Fi nebo 4G. Aplikace
kompatibilní s Android i iOS.

BVF 23-A
Dotykový termostat určený k ovládání infrapanelů, nebo
elektrických radiátorů.

My BVF

PODLAHOVÉ TOPNÉ ROHOŽE

Tloušťka elektrického topného tělesa BVF H-MAT je pouze 3,8 mm, takže na rozdíl od běžných topných kabelů je možné vytvořit
individuální a dodatečné komfortní vytápění. Tyto rohože jsou primárně určeny pod dlažbu, a díky vysoké odolnosti může být
lepidlo nanášeno přímo na rohož.
Topný systém může být uveden do provozu ihned po instalaci a může být samozřejmě připojen k termostatu. Díky technologii
Twin-Conductor je připojován pouze z jednoho konce kabelu.
Instalace je snadná, ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci. Pro koupelny (bez ohledu na skutečný požadavek) doporučujeme
rohože o výkonu 150W/m2 z důvodu rychlého a dynamického vytápění.
Při nanášení dlažebního lepidla přímo na rohož nejsou nutné speciální úpravy, pouze je nutné dbát na rovnost podkladu.

Flexibilní nosná vrstva (armatura) může být snadno přizpůsobena povrchu, jelikož ji lze jednoduše nastřihnout. Šířka pásu je 50
cm a spodní část je samolepící.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí
Velikost:
Typ kabelu:
Průměr kabelu:
Izolace topného kabelu:
Krycí vrstva:
Balení:
Certiﬁkát:

100W/m2, 150W/m2
230V
1–12 m2
Dvakrát izolovaný, stíněný
3,8 mm
Fluoropolymer
PVC
Kartonová krabice
CE, UL, GOST

BVF H-MAT SERIES
Topné rohože

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ
ŘEŠENÍ
Topné rohože BVF H-MAT jsou připojovány
pouze z jedné strany. Není potřeba
žádných speciálních vrstev, takže lepidlo
na dlaždice lze nanášet přímo na rohož. Pro
úsporný provoz je nutná pouze dostatečně
odizolovaná podlaha, který by měla být
standardem a měla by odpovídat platným
normám.

BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ
Topné rohože BVF nevyžadují údržbu nebo
servisní prohlídky. Mohou být uvedeny
do provozu ihned po instalaci a díky
mnohonásobné izolaci jsou zcela odděleny
od okolních vlivů (např. vlhkost betonu,
prasklé potrubí, atd.). Ovládání systému
pomocí termostatu.

JEDNODUCHÁ KONTROLA
Topné rohože jsou řízeny pomocí duálního
termostatu s možností programování.
Vzdálený přístup je také k dispozici.
Podlahový senzor pracuje s hodnotou
teploty vzduchu a podlahový senzor s
hodnotou teploty podlahy.

BVF 701

PODLAHOVÉ AL – ROHOŽE

Topná Al-rohož BVF L PRO slouží k vytápění všech suchých prostor. Je instalována podobně jako CNT fólie přímo pod podlahu,
nicméně s jednoduchostí montáže jako u topných rohoží. Díky tomu si dokáže tento systém každý nainstalovat sám. K instalaci
stačí pouze nůžky a lepící AL páska, která je součástí balení.
Topný systém může být uveden do provozu ihned po instalaci a může být samozřejmě připojen k termostatu. Díky technologii
Twin-Conductor je připojován pouze z jednoho konce kabelu.
Díky výkonu 100W/m2 lze očekávat rychlý náběh tepla podlahy.
Po instalaci systému je vždy nutné použít parozábranu PE tloušťky 0,25 mm.

.Pozn: Nejedná se o infra-vytápění.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí
Velikost:
Typ kabelu:
Průměr kabelu:
Izolace topného kabelu:
Pracovní teplota:
Balení:
Certiﬁkát:

100W/m2
230V
2–12 m2
Dvakrát izolovaný, stíněný
1 mm
Fluoropolymer
30 – 50oC
Kartonová krabice
CE, UL, GOST

TOPNÉ KABELY

BVF WFD 10/20
Constant wattage heating cable

Technologie vytápění podlah pomocí topných kabelů má
historii téměř 40 let. Během této doby se jeho hlavní rysy
(nízké investiční náklady a spolehlivost) v podstatě nezměnily.
Technologie v naší společnosti však pokročila, čímž umíme
nabídnout topné kabely s lepší provozní účinností a delší
životností. Obecně je tento systém navžen jako vytápění v
betonové nebo anhydritové vrstvě, nicméně dnes jej lze využít
také k vytápění potrubí, v průmyslu, eliminování tepelných
mostů nebo rozmrazování.
Instalace je velmi rychlá a jednoduchá.

BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ
Topné rohože BVF nevyžadují údržbu nebo
servisní prohlídky. Mohou být uvedeny
do provozu ihned po instalaci a díky
mnohonásobné izolaci jsou zcela odděleny
od okolních vlivů (např. vlhkost betonu,
prasklé potrubí, atd.). Ovládání systému
pomocí termostatu.

RYCHLÁ INSTALACE
Instalace topných kabelů probíhá pomocí
nerezové ﬁxní pásky. Délka kabelu je dimenzována vždy dle velikost místnosti a
potřebného výkonu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí
Velikost:
Typ kabelu:
Průměr kabelu:
Izolace topného kabelu
Krycí vrstva:
Uchycení
Balení:
Certiﬁkáty:

FIXNÍ PÁSKA

20W/m 10W/m
230V
10–200 meter
Dvakrát izolovaný, stíněný
4,8 mm
Fluoropolymer
PVC
BVF ﬁxní páska
Kartonová krabice
CE, UL, GOST

BVF SX
Rozmrazovaní sněhu a náledí

BEZPEČNOST KOLEM
VAŠEHO DOMOVA V ZIMĚ
Zvýšení bezpečnosti kolem Vašeho objektu v
zimním období. Konec sněhu a námrazám. Takto lze
charakterizovat venkovní vytápění BVF SX 28. Topné
kabely lze užít na příjezdových cestách, v chodníku nebo
rampách. Vzhledem k několikanásobné izolaci mohou
být kabely v neustále vlhkém prostředí a v extrémních
povětrnostních podmínkách.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí:
Typ kabelu:
Průměr kabelu:
Izolace:
Externí izolace:
Připojovací kabel:
Certiﬁkáty:

BVF SRHC

28W/m
230V
Duální izolace
7,6 mm
XPLE
PE a PVC
10m, twin-conductor
CE, TÜV, UL, GOST

INTELIGENTNÍ ROZMRAZENÍ

Samoregulační topný
kabel

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí:
Průměr kabelu:
Izolace
Vnější izolace:
Připojení:
Certiﬁkáty:

samoregulační 18/36W
230V
10,5 x 5,9 mm
THP
THP
BVF SRHC připojovací set
CE , UL, GOST, EX

Při rozsahu okolní teploty 0 až + 3°C zabrání zamrznutí
potrubí. Tímto způsobem může být systém velmi
ekonomicky provozován i bez použítí termostatu. Systém
automaticky nastavuje výkon mezi 1 až 38 Watty v
závislosti na venkovní teplotě. Vhodné pro mrazuvdornost
potrubí, okapních žlabů, kohoutků, zámků, atd.).

BVF NYBRO
WIFI HEATING PANELS

INTELIGENTNÍ PŘÍMOTOPY
Okamžitý náběh tepla. To je jedna z klíčových vlastností
přímotopů. V kombinaci s WIFI přístupem dostávají
v
přímotopy nový rozměr. Vhodné do prostor, kde nechcete
investovat do dražšího vytápění nebo to prostě z důvod
stavebních úprav nelze.
Výstup tepla do prostoru horní mřížkou a z hladké
pohledové strany.
Uchycení na stěnu nebo prostě pouze na nástavce pro
umístění na podlahu, které jsou součástí balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí:
Délka kabelu:
Ochrana:
Aplikace:
Certifikáty

NOIROT
Spot D

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výkon:
Napětí:
Délka kabelu:
Ochrana
Certifikáty:

1500 -2500 W
230V
1,6 m
IP24
CE, UL, GOST, EX

500 – 2000 W
230V
1,5 m
IP 24
Netmostat
CE, TÜV, UL, GOST

PŘÍMOTOPY
Klasické přímotopy se zabudovaných termostatem. Výstup
tepla je veden do prostoru skrz mřížku. Možnost umístění na
stěnu nebo do podlahových držáku pro snadné přemístění.
Termostat je doplněn o senzor otevřeného okna.

