
Vyberte si vaše elektrické topidlo.
Řešení pro každou situaci.

Více než 45 let inovací a produktů 
nejen pro elektrické vytápění. 

Budoucnost topí chytře.
A elektricky.
Dimplex Smart Climate System. 
Flexibilní, jednoduché a chytré  
elektrické vytápění, které ovládáte 
přímo z telefonu.

Model Výkon (W) Š x V x H (mm) Hmotnost (kg)

DTD4T

DTD4T 02 250 425 x 400 x 90 3,0

DTD4T 05 500 525 x 400 x 90 3,3

DTD4T 07 750 625 x 400 x 90 3,9

DTD4T 10 1000 725 x 400 x 90 4,5

DTD4T 12 1250 925 x 400 x 90 6,0

DTD4T 15 1500 1025 x 400 x 90 6,3

DTD4T 20 2000 1125 x 400 x 90 7,1

DTD2T

DTD2T 05 500 725 x 200 x 90 2,7

DTD2T 07 750 1025 x 200 x 90 3,8

DTD2T 10 1000 1325 x 200 x 90 4,5

ALPHATEC comfort systems s.r.o.    
Oficiální distributor Glen Dimplex Deutschland pro ČR

Nástěnné konvektory DTD s elektronickým termostatem s možností volby týdenního programu pro nástěnnou 
montáž. Optimalizace spotřeby díky inteligentní natápěcí automatice “Ecostart”.  Atraktivní designové provedení 
z bílého ocelového plechu. Zakrytý výstupem vzduchu na horní hraně. Kvalitní žebrované hliníkové topné 
těleso. Připojení volitelně pomocí nástěnné připojovací krabice (součástí dodávky) pro pevné připojení nebo 
pomocí zástrčky. Barva bílá (podobná RAL 9010). Připojovací napětí: 1/N ~230 V, 50 Hz, elektrické krytí: IP 24, 
ochranná třída: ll. Po výměně ovládacího boxu možnost integrace do DIMPLEX Smart Climate Systému chytrého 
elektrického vytápění.

T | +420 724 001 776
E | info@alphatec.cz
W | www.alphatec.cz

V přístavu 1585/20,
170 00 Praha 7
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Zapoj & top
Připojit. 
Zapnout.
Hotovo.

Designové skleněné kryty „Clip-on-Glass“ 

Nová dimenze elektrického 
vytápění. Komfortní ovládání  
kdykoli a odkudkoli.
Dimplex Smart Climate System (SCS) je chytrý systém elektrického vytápění, 
který lze snadno ovládat také na cestách. Ať už použijete digitální regulátor 
přímo na zařízení nebo intuitivní aplikaci „Energy Control App“ na mobilním 
telefonu nebo tabletu, v nastavení se vždy snadno zorientujete a teplotu 
v místnosti nastavíte pouhým dotykem prstu. Je to intuitivní, pohodlné a 
extrémně snadné.

Konvektory Dimplex mohou být více než jen chytrým vytápěním. 
Designové kryty s elegantním skleněným panelem je promění na 
stylový prvek interiéru. Tyto připínací „Clip-on-Glass“ kryty jsou 
navrženy na míru pro konvektory Dimplex DTD a upevníte je během 
několika sekund bez použití nářadí.

Základní EASY a pokročilá ADVANCED 
regulace podporující Dimplex Smart Climate 
System (zvláštní příslušenství).

Standardní digitální regulace součástí 
konvektoru (pro autonomní regulaci 
bez podpory Smart Climate systému)

Antracitová Bílá Retro modrá
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Smart Climate System.
Teplo přesně tehdy, 
kdy ho zrovna potřebujete.

Jeden Smart Climate HUB lze spárovat 
až s 500 prvky: ideální také pro veřejné 
budovy, hotely a další velké komplexy.
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Perfektní duo
Díky zelené elektřině funguje 
systém elektrického vytápění 
klimaticky a nákladově neutrálně.

i

Jednoduše komfort
Individuální nastavení týdenního programu 
pro jednotlivé zóny. Snadné přepínání mezi 
provozními režimy stisknutím tlačítka 
(eko, komfort, pryč nebo normální).

Centrální řízení
Všechna zařízení lze pohodlně regulovat 
prostřednictvím aplikace. Sledujte a nastavujte 
pokojovou teplotu, i když nejste doma.

Bezpečnost osobních dat
Není potřeba registrace s osobními údaji. 
Nainstalujete aplikaci a je hotovo.

Výhody vám leží v rukou
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Jeden systém.
Nekonečné možnosti.

Nástěnný bateriový ovladač pro jednoduché 
přepínání mezi různými programy bez přístupu 
k aplikaci. S vestavěným teplotním čidlem.

Nástěnný ovladač SWITCH 

Základní regulace topidel DCU ER

Pokročilá regulace topidel DCU 2R

B2B katalog  
a ceník:

Okenní senzor SENSE

Termostat DTB 2R

Konvektory DTD  
se skrytým vývodem vzduchu

Topné rohože a kabely

Bez možnosti přímého nastavení. Programování 
se provádí přes aplikaci. Ideální pro zabránění 
nechtěnému přenastavení přímo na konvektoru.

Digitální pokojový termostat pro podomítkovou 
montáž. Vhodný pro regulaci topných rohoží. 
Lze použít i pro řadu elektrických sálavých 
panelů Dimplex řady IRM.

Výkonové varianty 250 až 2000 W s výškou 
20 nebo 40 cm. Nástěnný držák se zástrčkou 
nebo s připojovací krabicí pro přímé připojení. 
Nově navržený skrytý vývod vzduchu pro lepší 
distribuci tepla. Přední plochu topidla lze doplnit 
o designové skleněné kryty ve 3 barvách.

Nastavte a změňte teplotu nebo časy útlumu 
a komfortního režimu přímo na konvektoru. 
Nastavení se automaticky přenese do aplikace.

topeni-chlazeni.cz

Okenní senzor, který při otevřeném okně 
automaticky sníží nastavenou teplotu. Pomůže 
vám ušetřit vaše náklady na vytápění.

K dodání jako jednotlivé topné rohože, topné 
kabely nebo kompletní sady pro vaše příjemné 
teplo od nohou a úspory energie. K dispozici 
v různých plochách a výkonech.
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Smart Climate chytré topení

Smart Climate chytrá regulace
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Tento prvek je centrem Dimplex Smart Climate 
systému. Díky nim nastavíte teplotu na svém 
mobilním telefonu nebo tabletu odkudkoli, rychle 
a snadno. Intuitivní aplikace vám umožní šetřit 
energií a dosáhnout příjemně komfortní teploty 
v jednotlivých pokojích 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Centrální HUB + aplikace Energy Control

Smart Climate chytrá aplikace

Aplikace Dimplex Energy Control je zdarma:


