
КОМФОРТ, ЯКИЙ ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ

NVENT RAYCHEM QUICKNET
Система електричної теплої підлоги
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Тонкий, самоклейкий мат QuickNet – це ідеальне 
рішення для ремонту. Мат можна не лише 
встановлювати під плитку, паркет, ламінат 
і дерев’яну підлогу, він також може легко 
обходити перешкоди за допомогою лише двох 
розрізів сітки.

Електричним матам для 
обігріву підлоги QuickNet 
компанії nVent RAYCHEM 
властиві краще прилипання 
та однакова відстань між 
кабелями, що забезпечує 
швидке встановлення 
і чудове пристосування. 
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Поліпшені характеристики мата QuickNet
Більша свобода вибору

В комплект QuickNet 90 входить термостат nVent SENZ. 
В комплект QuickNet 160 входить термостат SENZ-WIFI 
з підтримкою WIFI. Комплекти QuickNet без термостата можна 
комбінувати з будь-яким термостатом nVent RAYCHEM на свій 
вибір. 

Розрахуйте опалювану площу в м² і виберіть мат QuickNet 
з площею, близькою до опалюваної, але меншою за неї. 
Опалювана площа не повинна включати зони під побутовою 
технікою, вбудованими меблями або будь-якими іншими зонами, 
де QuickNet не буде встановлюватися.

Вищий комфорт при мінімальних затратах електроенергії

Конструкція матів для обігріву підлоги QuickNet удосконалена 
з метою максимального підвищення комфорту шляхом 
покращення розподілу тепла на поверхні підлоги. 

Система повністю відповідає вимогам ЕКО-дизайну при 
використанні з термостатами NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ або 
SENZ WIFI. Це забезпечить мінімальні витрати на електроенергію.

Легше встановлення, легше пристосування

Мат QuickNet – це дуже гнучка, тонка, самоклейка система із 
запатентованою конструкцією, що зменшує час на встановлення, 
необхідність у підготовці та витрати.

Удосконалена липка основа надійніше прикріплює кабелі до 
основи підлоги, кабелі не потребують додаткової фіксації і не 
відкріпляться. Самоклейка сітка QuickNet також дозволяє 
швидко встановлювати теплу підлогу у приміщеннях 
неправильної форми. 

Сумісний з ЕКО-дизайном =

Комбінація мата QuickNet 
з термостатом, який оснащений 
функціями енергозбереження 
(наприклад, здатність 
виявляти відкрите вікно або 
передбачати, коли вмикати 
опалення) утворює систему, 
яка відповідає вимогам 
регламентів щодо ЕКО-дизайну, 
які вимагають певного 
рівня енергоефективності 
опалювального обладнання.

SENZ WIFI входить 
у комплект 
QuickNet 160

SENZ входить у 
комплект QuickNet 90

Тижневий таймер 
Прогнозоване опалення 
Відкрите вікно 
Дистанційне керування

Відповідає  
Екодизайну

Відповідає  
Екодизайну

Тижневий таймер 
Прогнозоване опалення 
Відкрите вікно 
Дистанційне керування

QuickNet 160 Вт/м² + термостат SENZ-WIFI
або

QuickNet 90 Вт/м² + термостат SENZ

дотик рух 
пальцем

легко ефективний

дотик рух 
пальцем

легко wifi мобільний 
додаток

ефективний32 зони
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Факти коротко
Особливо підходить для ремонту, а також для 
новобудов – товщина лише 3,5 мм!

ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

•  Самоклейкий мат з поліпшеним прилипанням 
для швидшого встановлення

•  Не потрібен зворотній кабель
•  Достатньо просто розгорнути мат
•  Легше обходити перешкоди при встановленні 

(зробивши лише два розрізи в сітці)

ПІДВИЩЕНА ГНУЧКІСТЬ

•  Можна встановлювати на добре ізольованій 
основі підлоги

•  Можна використовувати у душових зонах 
(вологих приміщеннях)

•  Доступно багато розмірів, навіть для 
найменших кімнат

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ

•  Не потребує обслуговування
•  12–20 років повної гарантії Total Care

ПОВНА ГАРАНТІЯ TOTAL CARE

На QuickNet поширюється повна гарантія Total 
Care компанії nVent RAYCHEM
Гарантійна програма: електрики з ліцензією 
можуть запропонувати 12 років гарантії; 
сертифіковані професійні монтажники можуть 
пропонувати 20 років гарантії.

Total Care (Повне піклування) = у рідкісних 
випадках несправності нашої продукції 
і неможливості її ремонту ми не лише 
надамо вам новий виріб і оплатимо вартість 
встановлення. Ми також подбаємо про те, щоб 
покриття підлоги було відремонтоване або 
замінене на аналогічне.

За допомогою лише 2-х розрізів 
у сітці кабель можна вивільнити 
і прокласти в обхід перешкод.

1

2

3
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Всі версії QuickNet 
QuickNet 90 можна використовувати на всіх 
жорстких основах підлоги. Коли потрібна 
більша потужність на виході і коротший час 
нагрівання, краще підходить QuickNet 160. 
QuickNet 160 можна використовувати на всіх 
жорстких і негорючих основах підлоги.
Асортимент складається з матів з різною 
потужністю на виході (90 і 160 Вт/м²) і площею 
(від 1 м² до 12 м²). За потреби для охоплення 
більшої площі можна комбінувати кілька матів 
для покриття більшої поверхні.

QuickNet 90 QuickNet 160
Потужність на виході у Вт/м2

90 Вт/м² 160 Вт/м²
Крок укладення 

кабелю

90 мм 70 мм

Керамічна плитка

 

Дерево/ламінат

 

Довжина холодного кінця 
кабелю

2,5 м 5,0 м
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SENZ ТА SENZ WIFI

Сучасний дизайн
• Витончений  дизайн підходить під будь-

який стиль
• Повнокольоровий 2-дюймовий дисплей

Просте користування
• Керування пальцем на екрані як у смартфоні
• Надійний і чутливий ємнісний сенсорний екран
• Майстер налаштування для швидкого програмування
• Попередньо налаштовані програми для різних потреб

Розумний
• Функція адаптації для досягнення 

правильної температури тоді, коли це вам 
потрібно

• Енергомоніторинг для поєднання економії 
і комфорту

• Вибір між елегантним дизайном у чорному кольорі або 
рамками розподільчих пристроїв

• Ідеально підходить для переобладнання та оновлення: 
працює з більшістю датчиків підлоги

Бездротовий комфорт: SENZ WIFI
• Контролюйте обігрів підлоги віддалено 

за допомогою нашого безкоштовного 
мобільного додатка

• Під'єднується до домашньої мережі WiFi
• Змінювати програми і температуру можна 

зі свого смартфона або планшету
• Моніторинг ефективності встановленого обладнання
• Контроль до 32 зон (кімнати та/або будинки)

GREEN LEAF
• Кнопка «зелений листок» для увімкнення/

вимкнення і для зміни температури та 
програм

• Великий і чіткий дисплей
• 4 запрограмовані події

NRG-DM
• Інтуїтивно зрозуміла навігація
• Гнучкий розклад
• Функція адаптації

Термостати nVent RAYCHEM

Насолоджуйтесь 
комфортом сучасної 
теплої підлоги
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Таблиця вибору продукції

QUICKNET 90

Назва виробу Без термостата З термостатом SENZ Площа Потужність 
на виході Габарити (Ш x Д в м)

R-QN-N-1.0M2 SZ18300279 SZ18300246 1 90 0,5 x 2,0
R-QN-N-1.5M2 SZ18300280 SZ18300247 1,5 135 0,5 x 3,0
R-QN-N-2.0M2 SZ18300281 SZ18300248 2 180 0,5 x 4,0
R-QN-N-2.5M2 SZ18300282 SZ18300249 2,5 225 0,5 x 5,0
R-QN-N-3.0M2 SZ18300283 SZ18300250 3 270 0,5 x 6,0
R-QN-N-3.5M2 SZ18300284 SZ18300251 3,5 315 0,5 x 7,0
R-QN-N-4.0M2 SZ18300285 SZ18300252 4 360 0,5 x 8,0
R-QN-N-4.5M2 SZ18300286 SZ18300253 4,5 405 0,5 x 9,0
R-QN-N-5.0M2 SZ18300287 SZ18300254 5 450 0,5 x 10,0
R-QN-N-6.0M2 SZ18300288 SZ18300255 6 540 0,5 x 12,0
R-QN-N-7.0M2 SZ18300289 SZ18300256 7 630 0,5 x 14,0
R-QN-N-8.0M2 SZ18300290 SZ18300257 8 720 0,5 x 16,0
R-QN-N-9.0M2 SZ18300291 SZ18300258 9 810 0,5 x 18,0
R-QN-N-10.0M2 SZ18300292 SZ18300259 10 900 0,5 x 20,0
R-QN-N-12.0M2 SZ18300293 SZ18300260 12 1080 0,5 x 24,0

QUICKNET 160

Назва виробу Без термостата З термостатом SENZ WIFI Площа Потужність 
на виході Габарити (Ш x Д в м)

R-QN-P-1.0M2 SZ18300294 SZ18300261 1 160 0,5 x 2,0
R-QN-P-1.5M2 SZ18300295 SZ18300262 1,5 240 0,5 x 3,0
R-QN-P-2.0M2 SZ18300296 SZ18300263 2 320 0,5 x 4,0
R-QN-P-2.5M2 SZ18300297 SZ18300264 2,5 400 0,5 x 5,0
R-QN-P-3.0M2 SZ18300298 SZ18300265 3 480 0,5 x 6,0
R-QN-P-3.5M2 SZ18300299 SZ18300266 3,5 560 0,5 x 7,0
R-QN-P-4.0M2 SZ18300300 SZ18300267 4 640 0,5 x 8,0
R-QN-P-4.5M2 SZ18300301 SZ18300268 4,5 720 0,5 x 9,0
R-QN-P-5.0M2 SZ18300302 SZ18300269 5 800 0,5 x 10,0
R-QN-P-6.0M2 SZ18300303 SZ18300270 6 960 0,5 x 12,0
R-QN-P-7.0M2 SZ18300304 SZ18300271 7 1120 0,5 x 14,0
R-QN-P-8.0M2 SZ18300305 SZ18300272 8 1280 0,5 x 16,0
R-QN-P-9.0M2 SZ18300306 SZ18300273 9 1440 0,5 x 18,0
R-QN-P-10.0M2 SZ18300307 SZ18300274 10 1600 0,5 x 20,0

ТЕРМОСТАТИ

Назва виробу SENZ WIFI SENZ GREEN LEAF NRG-DM

Артикул 1244-017778 1244-017777 1244-017312 1244-015152
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