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BAREVNÉ TERMOSTATY
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Představujeme „team“ pokojových termostatů OJ, dodávaných spol. V-systém, určených pro elektrické podlahové 

vytápění jednotlivých místností i celých rodinných domů a program kvalitních a designových rámečků Gira.

• příslušné čidlo (čidla) součástí balení
• rámeček a krytka termostatu dodávané standardně v bílé barvě v zaobleném provedení;

možno objednat i hranaté provedení a barvy silver, antracit a lesklá černá
• termostat v hranatém provedení je kompatibilní s rámečky a vypínačovým programem Gira
• všechny programovatelné termostaty mají české menu

Nejoblíbenější pokojové termostaty
OCD5 (obj. č. 2025) – DOTYKOVÝ
• barevný dotykový displej s vysokým rozlišením
• týdenní časový program s nastavením režimu
• inteligentní funkce vytápění
• monitor spotřeby energie
• kompatibilní se stávajícími podlahovými čidly OJ

OCD4-1999 (obj. č. 2020) – INTELIGENTNÍ PROGRAMOVATELNÝ
• pro hlavní vytápění
• velký, modře podsvícený displej
• intuitivní ovládání

OTN-1991 (obj. č. 2002) – ZÁKLADNÍ ANALOGOVÝ
• pro temperování podlahy
• jednoduché ovládání (zapnout / vypnout, otočný knofl ík pro nastavení
 požadované teploty, červená kontrolka signalizace topení)

Centrální regulace
OCS4-10 (obj. č. 2023) – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
• zároveň slouží jako termostat v dané místnosti
• prostorové a podlahové čidlo součástí
• design a základní vlastnosti jako OCD4

OSD4-1999 (obj. č. 2024) – PODŘÍZENÁ JEDNOTKA
• zobrazuje aktuální teplotu v místnosti 
• s centrální jednotkou komunikuje rádiově

Pokojové termostaty V-systém
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V-systém elektro s.r.o. - ČR
Milovanice 1
257 01 Postupice
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

V-systém elektro, s.r.o. - SR
Duklianskych hrdinov 651
901 01 Malacky
tel.: +421 34 7724082
e-mail: info@v-system.sk
www.v-system.sk

V-systém elektro s.r.o. - ČR
kancelář Jihlava
586 01 Žižkova 13
tel.: +420 725 465 084
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

V-systém severní Čechy
Hodkovická 16
463 12 Liberec 25
tel.: +420 485 109 644
e-mail: vor@post.cz
www.topeni.biz

Dasix s.r.o.
Kranichova 2062/11
710 00 Slezská Ostrava
tel.: +420 596 619 138
e-mail: info@dasix.cz
www.dasix.cz

Vypínačový program Gira
• použití kvalitních materiálů
• široká škála barev i designů (rámečků, vypínačů, zásuvek a souvisejícího sortimentu)
• vícenásobné rámečky pro možnost osazení (např. kombinací termostat, zásuvka, vypínač) 

STANDARD 55
• základní řada kvalitních vypínačů Gira
• barvy bílá, krémová

EVENT
• elegantní design
• barvy bílá, aluminium, antracit

EVENT KLAR
• kombinace barevného a průhledného plastu – optický efekt hloubky
• barvy zelená, bílá, černá, hnědá, lilkově fi alová, písková

EVENT OPAK
• barevný, umělá hmota s lehkým průsvitem
• barvy jantarová, oranžová, červená, bílá, tmavě hnědá, mentolová, modrá

ESPRIT
• rámečky z pravých materiálů
• typy: broušený eloxovaný hliník (v barvách neutral, černá, hnědá), lesklé sklo (v barvách 

neutral, mentolová, černá, hnědá – s ostrými nebo zaoblenými rohy), lesklý chrom

TERMOSTATY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ V-SYSTÉM A VYPÍNAČOVÝ PROGRAM GIRA

Pro více informací nás prosím kontaktujte nebo navštivte www.v-system.cz.
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