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x-link / x-link plus

Fühl Dich wohl. Kermi.

®

x-link . Perfekcyjne połączenie grzejników
dekoracyjnych i ogrzewania podłogowego.
Dzisiaj częściej niż kiedykolwiek pojawia się zapotrzebowanie na połączenie grzejników
łazienkowych z ogrzewaniem podłogowym. W jaki sposób można spełnić to życzenie, jeśli
do dyspozycji mamy tylko jeden obwód grzewczy? Innowacyjny zestaw przyłączeniowy x-link
jest optymalnym rozwiązaniem tego problemu pod względem estetycznym i technicznym.

nowość

x-link.
Rozwiązanie dla wybranego dekoracyjnego grzejnika zaworowego: elementy
techniczne są całkowicie schowane za
osłoną grzejnika.

Połączenie ogrzewania podłogowego i grzejnika wymaga różnych
poziomów temperatur. Szybkim i łatwym rozwiązaniem tego problemu
jest x-link. Zestaw przyłączeniowy x-link łączy obwód ogrzewania
podłogowego z istniejącą siecią grzejników za pomocą grzejnika
łazienkowego. Gwarantuje to komfortowy rozkład temperatury
w łazience – niezależnie od temperatury pomieszczenia.
Łatwe, szybkie i bezpośrednie podłączenie do grzejnika
łazienkowego – zamiast skomplikowanego montażu
naściennej lub podtynkowej skrzynki RTL.
Ogrzewanie podłogowe x-net Kermi jest w prosty sposób przyłączane
do zestawu przyłączeniowego x-link grzejnika łazienkowego. Bez
podłączania do sieci elektrycznej i trudnego montażu, bez ingerencji
w sterowanie kotła grzewczego. Grzejnik włączany jest do istniejącego
obiegu grzewczego i poprzez zawór termostatu reguluje temperaturę
pomieszczenia. Regulacja ogrzewania płaszczyznowego odbywa się
niezależnie od grzejnika, za pomocą ogranicznika temperatury na
powrocie.
Wygląd grzejnika prawie nie ulega zmianie: w przypadku x-link
elementy techniczne są całkowicie schowane za osłoną grzejnika,
widoczny pozostaje wyłącznie ogranicznik temperatury na powrocie.
W przypadku x-link plus w miejscu typowego kątowego modułu
przyłączeniowego znajduje się zestaw przyłączeniowy w dekoracyjnej
osłonie, który doskonale dopasowuje się do danego modelu grzejnika.

Zdjęcie górne:
grzejnik dekoracyjny Tabeo-V wraz z x-link
Zdjęcie dolne:
grzejnik dekoracyjny Tabeo wraz z x-link plus

x-link plus.
Zestaw przyłączeniowy z osłoną białą lub chromowaną doskonale pasuje do środkowego przyłącza
50 mm większości grzejników bez zabudowanego
zaworu termostatycznego.

Perfekcyjne połączenie niezawodnych rozwiązań
technicznych.
W dedykowanej ogrzewaniu podłogowemu zestawowi przyłączeniowemu x-link wszystkie
przyłącza zamontowane są na jednym poziomie i całkowicie ukryte pod osłoną.

Podsumowanie wszystkich zalet x-link / x-link plus:
W

Innowacyjna integracja przyłącza ogrzewania
podłogowego i grzejnika łazienkowego w jednej
jednostce.
W Spełnia najwyższe wymagania wzornicze (przyłącza
są całkowicie ukryte pod osłoną)
W Wspólne podłączenie grzejnika łazienkowego
i ogrzewania podłogowego do sieci rur w jednym
miejscu
W Osobny układ regulacji dla ogrzewania podłogowego
nie jest potrzeby
W Brak konieczności planowania i montażu dodatkowej
puszki ściennej do regulacji ogrzewania podłogowego
W Prosta obsługa
W Kompleksowe rozwiązanie od jednego producenta
z idealnie dopasowanymi złączami
W Dwururowy zawór odcinający w wyposażeniu seryjnym
W x-link plus to kombinacja kątowego modułu
przyłączeniowego i zestawu przyłączeniowego
x-link w jednym produkcie
W x-link plus dostępny jest w kolorze białym
i w wersji chromowanej

x-link: całkowicie niewidoczna instalacja ukryta pod
osłoną grzejnika.
W dedykowanym ogrzewaniu podłogowemu zestawowi przyłączeniowemu x-link wszystkie przyłącza zamontowane są na jednym poziomie
i całkowicie ukryte pod osłoną grzejnika. Idealne rozwiązanie do
szybkiego, prostego i bezpośredniego podłączenia do do zestawu
zaworowego grzejnika dekoracyjnego. Komfortowy sposób na
ogrzewanie łazienki. Zestaw przyłączeniowy x-link pasuje do
grzejników dekoracyjnych Kermi – Tabeo-V i Credo-Uno-V.
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x-link plus: do bezpośredniego montażu w wielu typach
grzejników kompaktowych.
Nowy zestaw przyłączeniowy x-link plus to rozszerzenie oferty
rozwiązań umożliwiających zintegrowanie ogrzewania podłogowego
z grzejnikiem. Teraz możliwe jest łączenie z ogrzewaniem podłogowym
również grzejników nieposiadających zaworów. Wszystko dzięki temu,
że kątowy moduł przyłączeniowy i zestaw przyłączeniowy x-link
zostały scalone w jednym produkcie – x-link plus, który można
przyłączyć niemal do wszystkich grzejników kompaktowych
z podłączeniem środkowym o rozstawie 50 mm.
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Nowa armatura dostępna jest w wersji białej oraz chromowanej
i pasuje do grzejników łazienkowych Tabeo, Casteo, Duett, Pateo,
a także do grzejnika płytowego Verteo.

Kermi x-link
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x-link numery artykułów i ceny
®

Akcesoria

Nazwa
Ilustracja

Opis

Zestaw przyłączeniowy x-link do ogrzewania podłogowego
Dwururowy zestaw przyłączeniowy do ogrzewania podłogowego, bezpośredni montaż do armatury zaworowej.
Wymagana różnica ciśnienia: min. 100 mbar.
Temperatura zasilania (strona pierwotna): maks. 70 °C.
W zestawie ogranicznik temperatury na powrocie z chromowanym pokrętłem, zabezpieczenia przed nagrzewaniem wtórnym,
dwururowy, kątowy zawór odcinający podłączany do sieci rur, zaworu odpowietrzającego i spustowego.
Przyłącza: 4 x G 3/4" (gwint zewnętrzny) na jednym poziomie od tyłu do podłączenia grzejników i ogrzewania podłogowego.
Przyłącza zasilania po lewej (ogrzewanie podłogowe na zewnątrz).
Przyłącza powrotne po prawej (ogrzewanie podłogowe na zewnątrz).
Rozstaw przyłączy: 100 - 50 - 100 mm.
Aby zapewnić optymalny montaż, należy zamówić akcesoria: szablon montażowy x-link oraz kolanko do rur z tworzywa sztucznego.

Szablon montażowy x-link
Umożliwia dokładny montaż wstępny i test szczelności przyłączy rurowych (podłączenie grzejników i ogrzewania podłogowego).
Po zakończeniu prac budowlanych wymiana na armaturę podłączeniową do ogrzewania podłogowego x-link (zabezpieczenie
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem).
Rozstaw przyłączy: 100 - 50 - 100 mm.
Z zaworem odpowietrzającym i spustowym.
Po zdemontowaniu możliwość ponownego użycia! Odpowiedni do wszystkich szerokości grzejników

Zestaw przyłączeniowy x-link plus do ogrzewania podłogowego
Dwururowy zestaw przyłączeniowy do ogrzewania podłogowego, bezpośredni montaż do podłączenia środkowego o rozstawie 50 mm.
Wymagana różnica ciśnienia: min. 100 mbar.
Temperatura zasilania (strona pierwotna): maks. 70 °C.
W zestawie ogranicznik temperatury na powrocie z chromowanym pokrętłem, zabezpieczenia przed nagrzewaniem wtórnym,
dwururowy, kątowy zawór odcinający podłączany do sieci rur, zaworu odpowietrzającego i spustowego.
W zestawie osłona, biała lub chromowana do wyboru.
Przyłącza: 4 x G 3/4" (gwint zewnętrzny) na jednym poziomie od tyłu do podłączenia grzejników i ogrzewania podłogowego.
Przyłącza zasilania po lewej (ogrzewanie podłogowe na zewnątrz).
Przyłącza powrotne po prawej (ogrzewanie podłogowe na zewnątrz).
Rozstaw przyłączy: 50 - 50 - 70 mm.
Aby zapewnić optymalny montaż, należy zamówić akcesoria: szablon montażowy x-link plus oraz kolanko do rur z tworzywa sztucznego.
Osłona biała
Osłona chromowana
Szablon montażowy x-link plus
Umożliwia dokładny montaż wstępny i test szczelności przyłączy rurowych (podłączenie grzejników i ogrzewania podłogowego).
Po zakończeniu prac budowlanych wymiana na armaturę podłączeniową do ogrzewania podłogowego x-link plus (zabezpieczenie
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem).
Rozstaw przyłączy: 50 - 50 - 70 mm.
Z zaworem odpowietrzającym i spustowym.
Po zdemontowaniu możliwość ponownego użycia! Odpowiedni do wszystkich szerokości grzejników.

Kolanko do rur z tworzywa sztucznego
Kolanko ułatwia podłączenie przy ścianie rur z tworzywa sztucznego pod kątem 90°, przy przyłączaniu armatury podłączeniowej
do ogrzewania podłogowego x-link i szablonu montażowego x-link.
Łatwe zastosowanie, bez potrzeby użycia narzędzi.
Przeznaczone do rur z tworzywa 10 - 16 mm
2 szt. w zestawie

6

Kermi x-link

Cennik nowych produktów I/2018

Grupa rabatowa akcesoria
* Uwzględnić minimalne szerokości:
W Casteo: od szer. 500 mm
W Duett: od szer. 634 mm
W Karotherm: od szer. 566 mm

b

ZK0047 0001

1

sztuka

147,00 / sztuka

b

b

Tabeo-V

Tabeo

Verteo

b

Karotherm

509,00 / sztuka

Pateo

sztuka

Cena / jedn.dostawy
netto w PLN

B20-S M / -R M

1

Ilość w Jednostka
dostawie dostawy

Duett

Credo-Uno-V

ZV0070 0001

Numer
artykułu

Casteo

(wersja lewa,
szer. 600 i 750 mm)

Pasujący typ grzejnika *

ZV0168 0001

1

sztuka

504,00 / sztuka

b

b

b

b

b

b

b

ZV0168 0002

1

sztuka

559,00 / sztuka

b

b

b

b

b

b

b

Niewiążące sugerowane ceny netto.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności
za pomyłki i błędy w druku. Ilustracje
przedstawiają przykładowe warianty;
przedstawione na nich akcesoria nie
wchodzą w zakres dostawy. Ze względów
technicznych możliwe są odchylenia
kolorystyczne pomiędzy wydrukowaną
ilustracją a oryginalnym produktem.
Obowiązują ogólne warunki handlowe
Kermi Sp. z o.o.
Kermi jest zastrzeżonym znakiem
towarowym.
© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1,
94447 Plattling, Niemcy

ZK0115 0001

1

sztuka

209,00 / sztuka

b

ZK0048 0001

2

sztuka

8,00 / sztuka

b
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b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Niniejsza publikacja i wszystkie jej
części są chronione prawem autorskim.
Wykorzystywanie dokumentu niezgodnie
z prawem autorskim i bez zgody autora
jest zabronione i karalne. Dotyczy to w
szczególności powielania, tłumaczenia,
tworzenia mikrofilmów oraz zapisywania
i przetwarzania w systemach elektronicznych.
Stan na marzec 2018

Kermi x-link
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Pompy ciepła
x-change

Zasobniki ciepła
x-buffer

Regulacja
x-center

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
x-net

Grzejniki płytowe
therm-x2

Wentylacja
pomieszczenia x-well

Grzejniki dekoracyjne

Ściany grzewcze

Konwektory

Konwektory kanałowe
Ascotherm eco

Kermi Decor

Kompleksowa oferta urządzeń grzewczych i
kabin prysznicowych Kermi zapewnia zdrowy
komfort cieplny i niezrównaną przyjemność
z kąpieli pod prysznicem.

Brodziki podpłytkowe

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław
Polska
Tel. +48 71 354 03 70
Faks +48 71 354 04 63
www.kermi.pl
info@kermi.pl

Kabiny prysznicowa

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.kermi.pl

