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Zestaw RTL-Box 324 Vario  
z zaworem termostatycznym 
typu RTL i kasetą podtynkową

Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą podtynkową

TABELA DOBORU

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

BUDOWA

Art.-Nr Nazwa Cena Grupa  
rabatu

78 330 Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą  
podtynkową

112,00 € A

78 331 Zestaw przedłużający kasety podtynkowej do RTL-Box 324 Vario 29,90 € A

Klucz regulacyjny

Zespół zaworowy

Gniazdo pokrętła

Klamra zaciskowa

Luźne przyłącza typu eurokonus (dostępne w zestawie)

Złączki (nie wchodzą w skład zestawu)

Powrót z pętli ogrzewania podłogowego

Powrót do instalacji grzejnikowej

(rura nie wchodzi w skład zestawu)

(rura nie wchodzi w skład zestawu)

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT

Za pomocą luźnych przyłączy 
typu eurokonus można szybko  
i łatwo podłączyć rury instalacji 
ogrzewania płaszczyznowego.
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Zestaw RTL-Box 324 Vario - zastosowanie 
w łazience z grzejnikiem drabinkowym.



Elegancki wygląd

Estetyczna, minimalistyczna konstrukcja.

Prosty w montażu

Precyzyjnie regulowana głębokość 
montażowa w zakresie 63–85 mm.

Kompaktowe wymiary

Niewielki panel 11,5 x 13,5 cm.

Proste podłączenie

Łatwe podłączenie do istniejącej 
instalacji.

Zestaw przedłużający

Opcjonalny zestaw przedłużający 
maksymalną głębokość  
montażową o dodatkowe 20 mm.

Regulacja temperatury  
w pomieszczeniu

Zapewnienie komfortu cieplnego 
przez zastosowanie jej do własnych 
potrzeb.

Regulacja temperatury powrotu

Zabezpiecza przed niepożądanym  
przegrzewaniem podłogi i pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE
Nowy zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem typu RTL został 
zaprojektowany do regulacji temperatury w pomieszcze-
niach, które do tej pory były wyłącznie ogrzewane przez 
grzejnik. Zestaw RTL-Box 324 Vario umożliwia podłącze-
nie nowo wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego  
lub ściennego do istniejącej instalacji grzejnikowej.  
Świetnie sprawdzi się również wszędzie tam, gdzie zachodzi 
potrzeba wykonania instalacji ogrzewania podłogowego 
na niewielkiej powierzchni, jak np. w łazienkach. 

OPIS
RTL-Box 324 Vario składa się z kompaktowego panelu  
oraz pokrętła głowicy termostatycznej wykonanych z wytrzy-
małego plastiku. Pod panelem znajduje się rama montażowa  
i kanał, w którym osadzono zespół zaworowy. Kanałem dopro-
wadzane są rury instalacji ogrzewania płaszczyznowego,  
które można szybko i łatwo podłączyć za pomocą luźnych przy-
łączy typu eurokonus.

Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą podtynkową

DANE TECHNICZNE
Parametr/część Wartość/opis

Zakres regulacji temperatury powrotu 20÷48°C

Zakres regulacji temperatury  w pomieszczeniu 8÷28°C

Wymiary panelu (szer. x wys.) 115 x 135 mm   

Głębokość montażowa
regulowana w zakresie 63-85 mm  
maksymalną głębokość można przedłużyć o dodatkowe 20 mm (do 105 mm)  
stosując adapter Art.-Nr 78 331

Przyłącza eurokonus G¾”

Temperatura medium max 90°C

Ciśnienie max 6 bar

Istnieje możliwość dokupienia zestawu przedłużającego maksymalną głębokość montażową  

zestawu RTL-Box 324 o dodatkowe 20 mm.

WYMIARY PRZYKŁADOWA REALIZACJA
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