
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA

ELECTRICAL HEATING ELEMENTS



O FIRMĚ ABOUT THE COMPANY

        Společnost Eltop Praha s.r.o., založená v roce 
1992, je od roku 2001 členem švédské skupiny NIBE.
Hlavní činností je výroba a distribuce elektrických 
topných těles. V sortimentu jsou zejména topná tělesa 
trubková, keramická, topné patrony, topné pásy,
komplexní zákaznická řešení včetně regulace a další 
speciální tělesa pro různá odvětví průmyslu.

Sortiment je dnes skutečně rozsáhlý. Od komerčních
těles, která jsou trvale na skladě, po speciální zakázky
dle individuálních požadavků.  Od jednotlivých kusů
jednoduchých topných těles až po složité projekty
kombinující všechny firemní technologie včetně nově
vyvinutých řešení.
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Systémy kvality a environmentálního managementu jsou ve společnosti Eltop Praha s.r.o. osvědčeny certifikáty
ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, které byly vydány společností DEKRA Certification GmbH. Dosažené úrovně 
kvality jsou pravidelně auditovány podle platných standardů.

        ELTOP PRAHA s.r.o. established in 1992 has been 
part of NIBE Group headquartered in Sweden since 
2001. Its main activities cover production and delivery
of electric heating elements. The product range include
tubular and ceramic heating elements, cartridge heaters, 
heating belts, complex custom made solutions incl. 
control and other special heating elements for various 
industry sectors.

The assortment is really broad. From commercial elements
being on store permanently to special orders according 
to individual requirements. From single and simple heating 
elements to sophisticated projects that combine all available 
technologies including newly developed solutions.

The quality control and enviromental management systems implemented in ELTOP PRAHA s.r.o. are certified 
by certificates acc. to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004, standards which were issued by DEKRA Certification GmbH. 
Achieved quality level is regularly audited acc. to valid standards.
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TRUBKOVÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN TUBULAR ELEMENTS FOR HEATING OF LIQUIDS

        Topná tělesa pro ohřev vody v elektrokotlích, bojlerech, akumulačních zásobnících vody, 
v pračkách, v průmyslových zařízeních, v klimatizačních systémech automobilů. Jiné typy jsou určeny 
pro ohřev olejů ve fritézách, průmyslových technologiích nebo olejových radiátorech. Další provedení 
jsou určena pro různé speciální ohřevy průmyslových kapalin.    

        Heating elements for heating of water in electrical boilers, storage water heaters, water reservoirs,
washing machines, industrial devices or air-conditioning systems of cars. Other types are designed for 
heating of oils in fryers, in industrial technologies or in oil radiators. Other designs can be used for 
different special heatings of industrial liquids.

Typ / Type

13301 9 010 0
U [V]P [W]L [mm] Př.-t.tyče / fl.- h.rods
500 500460 550

3

Příruba s OK 65 / Flange with AF 65

Typ / Type

13301 9 010 0
U [V]P [W]L [mm] Př.-t.tyče / fl.- h.rods
500 500460 550

Příruba s OK 60 / Flange with AF 60

14011900102302400203 Ms - CuP / Ni
Z

M48x2
14011900202303000240 Ms - CuP / NiM48x2

14011911404003600460 Ms - CuP / Ni
Z

M48x2
14011911504007500520 Ms - 17 350M48x2

14011900302304000303 Ms - CuP / NiM48x2 14011911602305400570 Ms - 17 350M48x2
14011900402304500333 Ms - CuP / NiM48x2 14011911702201800780 Ms - 17 350M48x2
14011900502306000428 Ms - CuP / NiM48x2 14011911804006000428 Ms - 17 350M48x2
14011900604007500520 Ms - CuP / NiM48x2 140119119040012000800 Ms - 17 350M48x2
14011900704009000615 Ms - CuP / NiM48x2 14011912004003000350 Ms - CuP / NiM48x2
14011900802302000178 Ms - CuP / NiM48x2
14011900902301500148 Ms - CuP / NiM48x2
14011901002305000368 Ms - CuP / NiM48x2
14011901104009500615 Ms - CuP / NiM48x2
14011901204009000428 Ms - CuP / NiM48x2
1401191030230470303 Ms - CuP / NiM48x2
1401191040230750428 Ms - CuP / NiM48x2
14011910502304500700 Ms - CuP / NiM48x2
14011910602304500333 Ms - CuP / NiG6/4"
14011910702306000428 Ms - CuP / NiG6/4"
14011910802501250680 Ms - CuP / NiM48x2
14011910902303000260 Ms - 17 350M48x2
14011911002302000178 Ms - 17 350M48x2
14011911102306000428 Ms - 17 350M48x2
14011911204007500520 Ms - CuP / NiM48x2

2400203 Ms - 17 350M48x21401191130230

Pg13,5L

z

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech, elektrokot-
lích a dalších podobných zařízeních.
Těleso se skládá ze tří topných větví tvaru "U" upevněných v šesti-
hranných hlavicích OK 65 /u provedení 1401190010 až 0090/ 
a OK 60 /u provední 1401190100 až 1360/, se závitem M 48x2 
nebo G 6/4". Standardní stupeň krytí je IP 54, je také možnost IP 65, 
potom je v typovém označení na posledním místě číslice 5 místo 0. 

Heating element designed for direct heating of water in storage 
water heaters, electrical boilers and other similar devices. 
The element consists of three "U-shaped" heating branches 
fastened in hexagonal head AF 65 /from designs1401190010 to 
0090/ and AF 60 /from designs 1401190100 to 1360/ with thread
M 48x2 or G 6/4". Standard degree of covering is IP 54, IP 65 is 
available too, than number 5 in last position in type number is used 
instead of 0.

14011912102302000178 17 240 - 17 350M48x2
140119122040010000800 Ms - CuP / NiM48x2
14011912304007500520 17 240 - 17 350M48x2
14011912402304500500 17 240 - 17 350M48x2
14011912502306000428 17 240 - 17 350M48x2
140119126040024001500 11 353 - 11 353.1NTP6/4"
14011912702306000300 17 240 - 17 350G6/4"
14011912802301500150 17 240 - 17 350M48x2
14011912902306000545 17 240 - 17 350M48x2
14011913002304500428 Ms - CuP / NiG6/4"
140119131023010500590G6/4"
14011913202306000300 17 240 - 17 350M48x2
14011913302304000303 17 240 - 17 350M48x2
14011913402303000260 17 240 - 17 350M48x2
14011913502303000240G6/4"
14011913604004000303M48x2

Ms - CuP / Ni

Ms - CuP / Ni
Ms - CuP / Ni
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Typ / Type

1401097010

U [V] P [W] L [mm]

230 800 285
1401097020 230 1000 370

L

M
4

8
x
2

Typ / Type

1401097030  /463392000/

U [V] P [W] L [mm]

2301600 293
1401097040  /463392010/ 2302000353
1401097050  /463392020/ 2302400 363

Typ / Type

1401098010

U [V] P [W] L [mm]

3x400 9000 750
1401098020 3x230 2000 180

L

M
4

8
x2

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech, elektrokotlích
a dalších podobných zařízeních.
Těleso se skládá ze tří topných větví tvaru "U" upevněných v šestihran-
né hlavici OK 60 se závitem M 48x2 nebo G 6/4". 

Heating element designed for direct heating of water in storage 
water heaters, eletrical boilers and other similar devices. 
The element consists of three "U-shaped" heating branches fastened 
in hexagonal head AF 60 with thread M 48x2 or G 6/4".

Typ / Type

1400695010    /612491030/

U [V] P [W] L [mm]

2301000 198
1400685020   /612491000/2301350 193
13301 9 012 0 5002000 5601400695030   /612491010/2301600 283
1400695040   /612491050/2301750 253
1400695050   /612491020/2302400 358
1400695060   /612491060/2302000 358
1400695070  230 850 138

L

36  1+-

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech a zařízeních
pro ohřev vody. Topné větve měděné, příruba mosazná, niklováno.

Heating element designed for direct heating of water in storage 
water heaters and water heating devices. Heating branches made 
of copper, flange of brass, nickel-plated.
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Typ / Type

1406390010

U [V] P [W] L [mm]

3x400 7500 500
1406390020 3x400 9000 500
13301 9 012 0 500 2000 5601406390030 3x400 12000 700
1406390040 3x400 15000 800
1406390060 3x480 7500 500
1406390070 3x480 9000 700

326

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody a podobných kapalin.
Provozní tlak 1,0 MPa. Topné větve jsou měděné niklované, příruba
ocelová niklovaná. Krytí IP 42.

Heating element designed for direct heating of water and similar 
liquids. Operating pressure 1.0 MPa. Heating branches made of 
nickel-plated copper, flange of nickel-plated steel. Protection rating 
IP 42.

L
1

5
5

1
0
6

182

158 6x  13

Pg 21

14520900303x2303x2000326
14520900403x2303x2000326
14520900503x2303x1333326
14520900603x4003x3000440
14520900703x4003x1333326

Pouze s otvorem/with hole only

Topné těleso určené do myček nádobí vyráběných podnikem ALBA
Hořovice. Materiál topných větví - nerez, příruba je mosazná.

Heating element designed for dishwasher machines produced by 
ALBA Horovice. Material of branches - stainless steel, brass flange.

S jímkou / with tube for sensor
CuP - Ms / Ni
S jímkou / with tube for sensor

Typ / Type

1452090000

U [V]P [W]L [mm]

3x2303x2000326
14520900103x2303x1333326
14520900203x2303x2000326

L68

4
5

Pozn. / Note

Jen s otvorem / with hole only
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Typ / Type

1407190010

U [V]P [W]L [mm]

3x40015000505

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody a podobných kapalin.
Provozní tlak 1,0 MPa. Topné větve jsou měděné niklované, příruba
ocelová niklovaná. Krytí IP 42.

Heating element designed for direct heating of water and similar 
liquids. Operating pressure 1.0 MPa. Heating branches made of
nickel-plated copper, flange of nickel-plated steel. Protection rating
 IP 42.

Pg 36

1
6

0

1
4
5

A
L

D1

D

D

260

D

225

A

20

p[MPa]ŠROUBY
SCREWS

14071900203x40018000575
14071900303x40024000735
14071900403x40030000870
14071900503x50015000505
1407190060 30000870
14071900703x40015000505
14071900803x40018000575
14071900903x40024000735
14071901003x40030000870
14071901103x50015000505
14071901203x50030000870

3x500

8xM16

26022520 8xM16
26022520 8xM16

26022520 8xM16

26022520 8xM16
26022520 8xM16

280240241,08xM20
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

280240241,08xM20
280240241,08xM20
280240241,08xM20
280240241,08xM20
280240241,08xM20

15165900303x2304000303 Ms-CuP/Ni
15165900403x2304500333 Ms-CuP/Ni
15165900503x2306000428 Ms-CuP/Ni
15165900603x4007500520 Ms-CuP/Ni

Typ / TypeU [V] P [W] L [mm]Př.-t.tyče / fl.- h.rods

15165900203x2303000240 Ms-CuP/Ni
15165900103x2302400203 Ms-CuP/Ni

15165900703x4009000615 Ms-CuP/Ni

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech a podobných 
zařízeních. Jeho typické použití je jako sekundární zdroj tepla ve vy-

vratnou kapilární pojistkou.
Je vybaveno termostatem s plynulou regulací a bezpečnostní ručně
tápěcích systémech, které pracují na principu tepelného čerpadla. 

Heating element designed for direct heating of water in storage 
water heaters and similar devices. Its typical application is as a 

manually resetting capilary fuse. Protection 
rating IP 30.

It is equipped by a thermostat with continuous 
regulation and safety

secondary source of heat in heating systems that are working on
heat pump principle.

Stupeň krytí IP 30.

1

115 L 115

z
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Stupeň krytí IP 54. 15231900303x2304000303 Ms-CuP/Ni
15231900403x2304500333 MsCuP/Ni
15231900503x2306000428 Ms-CuP/Ni
15231900603x4007500520 Ms-CuP/Ni

Typ / TypeU [V] P [W] L [mm]Př.-t.tyče / fl.- h.rods

15231900203x2303000300 Ms-CuP/Ni
15231900103x2302400300 Ms-CuP/Ni

15231900703x4009000615 Ms-CuP/Ni

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech a podobných 
zařízeních. Jeho typické použití je jako sekundární zdroj tepla ve 

vratnou kapilární pojistkou.
Je vybaveno termostatem s plynulou regulací a bezpečnostní ručně
vytápěcích systémech, které pracují na principu tepelného čerpadla. 

Heating element designed for direct heating of water in storage 
water heaters and similar devices. Its typical application is as a 

manually resetting capilary fuse. Protection 
rating IP 54.

It is equipped by a thermostat with continuous 
regulation and safety

secondary source of heat in heating systems that are working on 
heat pump principle.

15231900803x2305000368 Ms-CuP/Ni
Speciální provedení dle dohody se zákazníkem

1503290030 230 500 540
1503290040 230 600 590
1503290050 230 700 690
1503290060 230 800 740

Typ / Type U [V] P [W] L [mm]

1503290020 230 400 440
1503290010 230 300 390

1503290070 230 900 840
1503290080 230 1000 890
1503290090 230 1200 1050
1503290100 230 1400 1190

Topné těleso určené pro ohřev vody v koupelnových radiátorech 
různých typů. Jeho součástí je omezovač teploty, případně tepelná
pojistka. Dále může být vybaveno prostorovým termostatem. 
Materiál vlastní topné patrony je nerez, příruba je mosazná niklovaná.
Krytí IP 54. „T- kus” je volitelné příslušenství.

Heating element designed for heating of water in bathroom radiators
of different types. Equipped by temperature limiter or thermal fuse.
Can be also equipped by room thermostat.
Sheath is made of stainless steel, flange of nickel-plated brass. 
Protection rating IP 54. „T- piece” is available.

1
2
,5

G
 1

/2
"

L

Prostorový termostat
Je určen k udržování zvolené teploty v místnosti, dodává se jako
volitelná výbava k topnému tělesu typ 15032.

Room thermostat
Designed to keep set room temperature and supplied as an 
optional equipment to heating element type 15032.

Special designs according to customer requires

125 L 130

1
2
5

z

1503290000 230 200 320
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1434190030 230 3000 225
1434190040 230 2000 200
1434190050 230 3000 260
1434190060 230 3000 180

Typ / Type U [V] P [W] L [mm]

1434190020 230 3000 370
1434190010 230 1750 200

1434190070 230 4000 360
408990040  230 2000 225
601590010 230 2000 225

Typ / Type U [V] P [W]
403290110 230 1700

Typ / Type U [V] P [W]
403290040 230 1700

A

A

A - A

12078

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v pračkách. Je možné jej 
použít i v jiných zařízeních pro ohřev vody nebo podobných kapalin.
Během provozu musí být neustále ponořeno. Topná větev je nere-
zová.

Heating element designed for direct heating of water in washing 
machines. It can be used also in other devices for heating of water 
or similar liquids. Must be permanently immersed during operation.
Heating branch is made of stainless steel.

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v pračkách. Je možné jej 
použít i v jiných zařízeních pro ohřev vody nebo podobných kapalin.
Během provozu musí být neustále ponořeno. Topná větev je měděná.

Heating element designed for direct heating of water in washing 
machines. It can be used also in other devices for heating of water 
or similar liquids. Must be permanently immersed during operation.
Heating branch is made of copper.

Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v automatických pračkách. 
Pro jeho instalaci slouží plochooválný otvor 18x70, utěsnění se
provede pomocí jedné matice M8. Topná větev je nerezová.
Během provozu musí být neustále ponořeno.

Heating element designed for direct heating of water in automatic
washing machines. Flat-oval hole 18x70 is used for its installation,
sealing is made using one M8 nut. Heating branch is made of
stainless steel. Must be permanently immersed during operation.

1
2

0

35 52

M
2

4
x1

,5

L 3425

7
8
,5
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Typ / Type U [V] P [W]
1402590000  /461990020/ 230 1000

Typ / Type U [V] P [W]
1428390010  /409890010/ 230 1000

Typ / Type U [V] P [W]
1482690000 230 1000

Typ / Type U [V] P [W]
1402590000  /461990020/ 1 0001482690020 1000230

Topné těleso určené pro přímý ohřev chladicí kapaliny v motorech
traktorů typu Zetor, lze jej použít i pro další typy motorů. Přístrojová
nástrčka s krytem je součástí dodávky. Topné větve jsou nerezové.

Topné těleso určené pro přímý ohřev chladicí kapaliny v motorech
traktorů typu Zetor řady UŘ II, lze jej použít i pro další typy motorů. 
Přístrojová nástrčka s krytem je součástí dodávky. Topné větve jsou 

Heating element designed for direct heating  of cooling liquid in 
motors of tractors of Zetor type. Its can be used also for other types 
of motors. Supplied with an appliance plug with a cover. Heating 

Heating element designed for direct heating of cooling liquid in 
motors of tractors of Zetor type - line UŘII. It can be used also for 
other types of motors. Supplied with an appliance plug with a cover. 

603630

35

11
1

3675

32 50

Heating branches are made of stainless steel.

nerezové.

60 85

Topné těleso určené pro přímý ohřev chladicí kapaliny v motorech
autobusů a užitkových vozidel /motory Liaz/. Montáž do nálitku na
bloku motoru. Topné větve jsou nerezové, svorkovnice litinová.

Heating element designed for direct heating of cooling liquid in 
motors of buses and other utility vehicles /Liaz motors/. Mounted 
into a riser on the motor block. Stainless steel heating branches, 
cast iron terminal board.

branches are made of stainless steel.

6
0

100
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DDA

14211900803x40080001075

6xM10

6xM10
6xM10

6xM10

6xM10
6xM10

6xM10
182158146xM10

Typ / TypeU [V]P [W]L [mm]

18215818
14211900203x4002500400
14211900303x4006000700
14211900403x400100001000
14211900503x400125001250
1421190060 4000600
14211900703x4003500400

3x400

18215814
18215814

18215814

18215814
18215814

18215814

14211900103x500125001250

Topné těleso určené pro přímý ohřev oleje. Výkonové povrchové
zatížení je voleno tak, aby nedocházelo ke karbonizaci oleje.
Topné větve jsou ocelové, umístěné v ocelové poniklované přírubě.

6,4 MPa. Je možné dodávat řadu dalších výkonových, rozměrových
a jiných provedení - např. bez krytu, tropické, apod.

Krytí IP 42. Příruba může být dimenzována na tlak 0,6; 1,0; 2,5; nebo

Heating element designed for direct heating of oil. Surface load is
designed in such way to prevent oil carbonisation.
Heating branches are made of steel, placed in nickel-plated steel

pressures of 0.6; 1.0; 2.5 or 6.4 MPa. It is possible to supply a 
flange. Protection rating IP 42. Flange can be dimensioned for 

range of types having different output/load, dimensions or other 
properties - e.g. without cover, or suitable for usage in tropical areas, 
etc.

D

D1

L

A

Pg 21

Only types for pressure
of 0.6 MPa are specified
in the table.

V tabulce jsou uvedena
pouze provedení pro 
tlak 0,6 MPa.

1

Typ / Type U [V] P [W]
1409890000 230 3000

Topné těleso určené do fritézy. Topné větve z nerezové oceli.

Heating element designed for usage in deep fryers. Heating branches
made of stainless steel.

260

1
7

6

7
0

14211900903x4005500800182158146xM10
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14070901902501250680 G 1 1/2"

Typ / Type U [V] P [W] L [mm]

14070900402501000580
14070900602301250680
14070900702201250680
1407090090230750450
1407090150 1000580
14070901802301250680

230

top. větev 17 248/1.4541

Al víko/Al cover
1407090020230500300

Pozn./NoteTopné těleso určené pro přímý ohřev oleje. Výkonové povrchové
zatížení je voleno tak, aby nedocházelo ke karbonizaci oleje.
Topné větve jsou ocelové, umístěné v mosazné přírubě. Krytí IP 54.
Provozní tlak 0,6 MPa.

Heating element designed for direct heating of oil. Surface load is 
designed in such way to prevent oil carbonisation. Heating branches
are made of steel, placed in brass flange. Protection rating IP 54.
Operating pressure 0.6 MPa.

M
4
8
x
2

Pg 13,5

OK 65

Topné těleso určené pro přímý ohřev různých kapalin. Topná větev 
je nerezová, povrch je chemicky leštěný.

Heating element designed for heating of different liquids. Heating
branch is made of stainless steel, surface is chemically polished.

1410190100 230 2000 350 250

Typ / Type U [V] P [W] L [mm]

1410190020 230 2000 300
1410190030 230 500 300
1410190040 230 1000 150
1410190050 230 3000 300
1410190060 1500 300
1410190070 230 2000 300

230
100
100
120
100
100
100
801410190010 230 1000 150

L

L D

D [mm]

top. větev 17 248/1.4541

1410190170 230 600 250 170

1410190230 230 2500 500 170

1410190180 230 750 550 100
1410190190 230 1000 400 100
1410190220 230 1000 300 100

1410190260 230 2000 613 150
1410190270 230 500 913 130
1410190290 230 1500 300 160
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Pg13,5L

z

        Topná tělesa pro ohřev vzduchu v pečících troubách a sporácích v domácnostech i v průmyslu, 
v akumulačních kamnech, průmyslových sušárnách, klimatizačních systémech budov. Jsou součástí 
topných systémů v průmyslových interiérech nebo v dopravních prostředcích. Zabezpečují ohřevy 
v mnoha průmyslových technologiích při sušení materiálů, barev a laků, ve sterilizačních přístrojích, 
v chemickém a potravinářském průmyslu.

         Heating elements for heating of air in backing ovens in households and industry, in storage heaters, 
industrial dryers, air-conditioning systems of buildings. They are used as components of heating systems 
in industrial interiors or means of transport. They provide heating of many industrial technologies, such as
drying of materials, paints and lackquers, in sterilizing devices, in chemical and food processing industry. 

 Made of stainless steel.

Horní topné těleso do trouby MORA s grilem. 

470

2
6

2

 Provedení celonerezové.

Upper heating element for MORA baking ovens equipped with grill. 
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
0447090050 230 1850 / 750

Horní topné těleso do trouby MORA s možností grilovacího režimu. 
 Provedení celonerezové.

Upper heating element for MORA baking ovens with grill mode 
option.

Typ / Type U [V] P [W]
1413090000 230 2800 / 700

482

3
4

2



TRUBKOVÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU TUBULAR ELEMENTS FOR HEATING OF AIR

13

Horní topné těleso do trouby MORA s grilem. 
 Provedení celonerezové.

Upper heating element for MORA baking ovens equipped with grill. 
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
620890000 230 1850 / 750

Dolní topné těleso do trouby MORA.
 Provedení celonerezové.

Bottom heating element for MORA baking ovens.
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
620990000 230 1100

Dolní topné těleso do trouby MORA.
 Provedení celonerezové.

Bottom heating element for MORA baking ovens.
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
1405490000 230 1100

2
6

2

367

8
6

493

2
9

0

3
1

0

620991000 230 1100

472

2
4

5

SUPPORT FOR MODEL 620990000 ONLY

SHAPE
I.
II.
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Horní topné těleso do trouby FIKO s grilem. 
 Provedení celonerezové.

Upper heating element for FIKO baking ovens equipped with grill. 
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
1411190000 230 1000/2000

Dolní topné těleso do trouby FIKO.
 Provedení celonerezové.

Bottom heating element for FIKO baking ovens.
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
1405590000 230 1200

3
7

9

3
5

0

Dolní těleso do trouby  RADE KONČAR.  
Provedení celonerezové.

Bottom heating element for RADE KONČAR baking ovens. 
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
1603090000 230 1550

3
4

5
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Typ / Type U [V] P [W]
1420190000 230 1100

Typ / Type U [V] P [W]
1420290000 230 1500 / 2900

390
2

8
0

Horní těleso do trouby GORENJE. 
Provedení celonerezové.

Upper heating element for GORENJE baking ovens. 
Made of stainless steel.

Topné těleso do trouby GORENJE - dolní. 
Provedení celonerezové.

Bottom heating element for GORENJE baking ovens.
Made of stainless steel.

410

2
4

5

Horní těleso do trouby RADE KONČAR.  
Provedení celonerezové.

Upper heating element for RADE KONČAR baking ovens. 
Made of stainless steel.

Typ / Type U [V] P [W]
1420290010 230 1500 / 2900

390

2
8

0
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Typ / Type U [V] P [W]
655590000 230 1300

Typ / TypeU [V]P [W]
4341010192303x670

Typ / Type U [V] P [W]
655690000 230 1300

Dolní těleso do sporáků GAS do roku 2000 a FAGOR. 
Provedení celonerezové.

Bottom element with side outlets for GAS  baking ovens since
year 2000 and FAGOR. Made of stainless steel.

Topné těleso dolní s bočními vývody do sporáků GAS 
od roku 2000 a FAGOR. Provedení celonerezové.

Topné těleso určené do velkokapacitních zařízení vyráběných firmou 
Hofman, závod Alba Hořovice. Topné těleso se skládá ze tří 
nerezových článků. Vývody jsou opatřeny patkami se šrouby M4.

Heating element for high-capacity devices made by company 
Hofman, plant Alba Hořovice. Element consists of three stainless
steel branches. Outlets are equiped with flat connectors with M4
screws.  

Bottom element for GAS  baking ovens till year 2000 and FAGOR.
Made of stainless steel.

4341020192303x670

Umístění / Position
horní / upper
dolní / bottom

Materiál / Material
Nerez / Stainless steel
Nerez / Stainless steel

4
6
0

533

416

3
4
5

412

2
3
6



TRUBKOVÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU TUBULAR ELEMENTS FOR HEATING OF AIR

17

Typ / Type U [V] P [W]
1460090010 230 2000

Typ / Type U [V] P [W]
621090000 230 2000

Typ / Type U [V] P [W]
1405690000 230 2000

1
8
9
,4

2
0
8

Těleso pro ohřev vzduchu v horkovzdušné troubě.
Provedení celonerezové.

Element for heating of air in hot-air oven.
Made of stainless steel.

Těleso pro ohřev vzduchu v horkovzdušné troubě.
Provedení celonerezové.

Element for heating of air in hot-air oven.
Made of stainless steel.

1460090020 230 2500
1460090030 230 3000

Těleso pro ohřev vzduchu v horkovzdušné troubě.
Provedení celonerezové.

Element for heating of air in hot-air oven. Made of stainless steel.

1
2
2

2
0
2

162
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Typ / Type U [V] P [W]
1416590010 230 750

Typ / Type U [V] P [W]
1483890010230 1333

Typ / Type U [V] P [W]
1403990010230 1500

1416590020230 833
1416590030230 1000

L [mm]
760
760
1010

1416590040230 1333 1010
1416590050230 666 510
1416590060230 1000 760
1416590070 230 1000 635
1416590080230 1250 1010

1483890020230 666
1483890030230 1666

L [mm]
760
400
1010

1403990020230 1000
1403990030230 750

L [mm]
940
650
940

1403990040230 500 650
1403990050230 1000 370
1403990060230 1000 1300

L 30

11
8

Topné těleso určené do akumulačních kamen řady AD.
Topná větev je z nerezové oceli, příruba keramická.

Heating element designed for storage room heaters of AD-line.
Heating branch is made of stainless steel, flange is ceramic.

30

11
8

L

Topné těleso určené do akumulačních kamen řady AD.
Topné větve jsou z nerezové oceli, příruba keramická.

Heating element designed for storage room heaters of AD-line.
Heating branches are made of stainless steel, flange is ceramic.

48 L

3
0

Topné těleso určené do akumulačních kamen ELKA.
Topná větev je z nerezové oceli, příruba ocelová niklovaná.

Heating element designed for ELKA storage room heaters.
Heating branch is made of stainless steel, steel flange is nickel-
-plated.
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Typ / Type U [V] P [W]
1460990000230 500

Typ / Type U [V] P [W]
1413690010 230 1500

Typ / Type U [V] P [W]
436990050120750

Typ / Type U [V] P [W]
436990430500500

1460990010230 666
1460990020 76 333

L [mm]
1052
1357
752

1460990040230 333 752

1413690020230 2000

L [mm]
420
420

436990110230250
436990130230500

L [mm]
400
310
310

436990150230750400
4369901602301000400

436990450500750
4369904605001000

L [mm]
310
400
400

4369904705001500530
4369904805002000580
4369904905002500580

Topné těleso určené do akumulačních kamen řady FIKO.
Topná tyč je z nerezové oceli.

Heating element designed for storage room heaters of FIKO-line.
Heating rod is made of stainless steel.

L

4
0

L1

L 136

90
1

3
6

L  [mm]
282
192
192
282
282

W/cm
1,0
0,5
1,1
1,0
1,0
1,3

2
1 L  [mm]

192
282
282
412
462
462

W/cm
1,1
1,0
1,0
1,3
1,5
1,9

2
1

Topné těleso určené do hybridních akumulačních kamen řady AD.
Topná větev i příruba je z nerezové oceli.

Heating element designed for hybrid storage room heaters of 
AD line. Heating branch and flange are made of stainless steel.

Elektrické topné těleso je určeno pro ohřev do prostředí, kde se 
mohou vyskytovat mechanické rázy, zejména do bagrů, rypadel, 
kabin, jeřábů apod.
Topné větve jsou ocelové, stříkané silikonovou stříbřenkou, nosné 
a krycí díly ocelové zinkochromátované. Stupeň krytí IP 42.

This small electrical heater is designed for enviroments where 
mechanical shock can occur, especially for excavators, crane 
cabins, etc.
Heating branches are made from steel, sprayed by silicon silver paint,
holdering and covering parts are made of Zn-Cr plated steel.
Protection rating  IP 42.

4369901702301500530412
1,54624369901802302000580

4369901902302500580 1,9
436990230400500310 1,1
436990250400750400 1,0
4369902604001000400 1,0
4369902704001500530 1,3
4369902804002000580 1,5
4369902904002500580 1,9
436990310 48250310 0,5

462
192
282
282
412
462
462
192

L

8
,5
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Typ / Type U [V] P [W]
140629 . . . 0230500 - 2500

Typ / Type U [V] P [W]
140609 . . . 0230500 - 1250

Typ / Type U [V] P [W]
141289 . . . 0230500 - 1250

400750 - 3000

L [mm]
280 - 720
300 - 975

140609 . . . 0400500 - 1500

L [mm]
300 - 720
300 - 975

141289 . . . 0400500 - 1500

L [mm]
200 - 450
200 - 550

A [mm]
80 - 240
80 - 240

A [mm]
80 - 240
80 - 240

A [mm]
150 - 240
150 - 240

Topná tělesa určená pro ohřev vzduchu, zejména v průmyslových sušárnách. Při okolní teplotě 20 °C dosahuje povrchová teplota 
přibližně 350 °C. Maximální přípustná povrchová teplota pláště je 400 °C. Jednotlivé typy se liší uspořádáním a tvarem, viz obr.
Od každého typu existuje široká řada provedení, v následujícich tabulkách je uvedeno vždy pouze rozmezí vyráběných parametrů.
Topné větve i příruba jsou vyrobeny z oceli, povrch je upraven Aluxalem.

L

A

L

A

L

A

Heating elements designed for heating of air, particularly in industrial drying chambers. Surface temperature can reach up to app.
350 °C at ambient temperature of 20 °C. Maximum permitted sheath surface temperature is 400 °C. Individual types differ in lay out 
and shape, see the pictures below. Wide range of models is available from each type. Only an interval of produced parameters is always
shown in tables below. Heating branches and flange are made of steel, surface is finished by Aluxal.

140629 . . . 0

L

A

A [mm]
150 - 240
150 - 240140319 . . . 04001000 - 3000

L [mm]
200 - 450
200 - 550

Typ / Type U [V] P [W]
140319 . . . 02301000 - 2500
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Typ / Type U [V] P [W]
141479 . . . 0230500 - 1500

Typ / Type U [V] P [W]

140019 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

Typ / Type U [V] P [W]

Další provedení dle dohody se zákazníkem

141479 . . . 0400750 - 1500

L [mm]
200 - 550
300 - 550

L [mm]

L [mm]
14003900402301400 155

A [mm]

A [mm]
300

according to the agreement with customer

according to the agreement with customerOther designs

A

L

2
0
8

L
A

Topné těleso určené pro ohřev vzduchu. Ovinutý nerezový pásek 
zvětšuje plochu pro přestup tepla do okolního prostoru.
Maximální dlouhodobá přípustná teplota pláště je 600 °C. 

Topná větev je nerezová, zalisované příruby 
jsou ocelové, zinkochromátované.

Je vhodné, aby převládající směr proudění vzduchu byl kolmý na 
osu ovinuté topné tyče.

Heating element designed for heating of air. Wrapped stainless steel 
strip enlarges the surface for heat transfer to the surrounding space.
Maximum long-term permitted sheath temperature is 600 °C. 

The heating branch is from stainless steel, 
Prevailing direction of airflow vertical to the axis of wound heating
element is recommended. 

Topné těleso určené pro ohřev vzduchu ovinuté nerezovým páskem.
Platí pro něj obdobná charakteristika vlastností jako pro výše 
uvedený typ.

Heating element designed for heating of air wrapped with stainless
steel strip. It has very closed characteristics to type above.

6208/100

A

L

142129 . . . 0

Typ / Type

142129 . . . 0
A [mm]
80 - 240
80 - 240400750 - 1500

L [mm]
300 - 975
450 - 975

U [V] P [W]
230500 - 1500

L

A

A [mm]
150 - 240
150 - 240



Typ / Type U [V] P [W]
1417090000 230 400
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Typ / Type U [V] P [W]
1417390010 400 1500
1417390020 400 1000

Typ / Type U [V] P [W]
1425690010 400 2000

Typ / Type U [V] P [W]
1417290010 230 700
1417290020 400 866
1417290030 230 150
1417290040 400 1000

Topná tělesa určená pro ohřev proudícího vzduchu v kruhových kanálech klimatizačních soustav. Výkonové zatížení je optimalizováno
pro efektivní předávání tepla. Jednotlivé typy se liší tvarem a parametry. Materiál topných tyčí je nerezová ocel.

Heating elements designed for heating of flowing air in circular channels of air-conditioning systems. Output load is optimized for efficient 
transfer of heat. Individual types differ from each other according to their shape and parametres. Material of heating elements 
is stainless steel.

7
5

3
3

0

2
2

4
,5

1
4

2
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         Topná tělesa pro široké spektrum ohřevů v průmyslu. Jsou konstruována zpravidla pro kontaktní 
způsob přenosu tepla. Mohou vycházet ze standardních typů nebo mohou mít speciální konstrukci 
a optimálně zvolené materiály pro dané použití.

         Heating elements for broad spectrum of industrial heating. They are designed mainly for contact way 
of heat transfer. Mostly based on standard types, or with special design and the most optimal choice of 
materials for required application.

according to the agreement with customer

A [mm]L [mm]Typ / Type U [V]P [W]

140039 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

B [mm]ZTrojnásobná smyčka z topné tyče o průměru 8,5 nebo 6,5 mm.
Dle způsobu použití je možno volit materiál, celkové rozměry, výko-
nové zatížení, délku netopících konců, způsob el. připojení a řadu
dalších parametrů.

Threefold loop from a heating rod with diameter of 8.5 or 6.5 mm.
It is possible to choose material, total dimensions, output load, length
of non-heating ends, way of electrical connection and a number of
other parameters. 

L

B

z

A

C

according to the agreement with customer

A [mm]L [mm]Typ / Type U [V]P [W]

140029 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

B [mm]ZDvojnásobná smyčka z topné tyče o průměru 8,5 nebo 6,5 mm.
Dle způsobu použití je možno volit materiál, celkové rozměry, výko-
nové zatížení, délku netopících konců, způsob el. připojení a řadu
dalších parametrů.

Double loop from a heating rod / "M-shaped" heating element / with 
diameter of 8.5 mm or 6.5 mm. It is possible to choose material,
total dimensions, output load, length of non-heating ends, way of 
electrical connection and a number of other parameters.

L

B

z

A

C
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Rovná topná tyč o průměru 8,5 nebo 6,5 mm. Dle způsobu použití
je možno volit materiál, výkonové zatížení, délku netopících konců, 
způsob el. připojení a řadu dalších parametrů.

Straight heating element with diameters of 8.5 mm or 6.5 mm. It is
possible to choose material, output load, length of non-heating ends,
way of electrical connection and a number of other parameters.

according to the agreement with customer

A [mm]L [mm]Typ / Type U [V]P [W]

140009 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

B [mm]Z

L

A

B z

Topné těleso tvaru "U" z topné tyče o průměru 8,5 nebo 6,5 mm.
Dle způsobu použití je možno volit materiál, celkové rozměry, výko-
nové zatížení, délku netopících konců, způsob el. připojení a řadu
dalších parametrů.

"U-shaped" heating element with diameter of 8.5 mm or 6.5 mm. It is 
possible to choose material, total dimensions, output load, length of
non-heating ends, way of el. connection and a number of other 
parameters.

according to the agreement with customer

A [mm]L [mm]Typ / Type U [V]P [W]

140019 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

B [mm]Z

L

B

z

A
C

Rovná topná tyč plochooválného profilu 6,2 x 11,5 mm. Vývody 
sloužící

Dle způsobu použití je možno volit materiál, výkonové zatížení, délku
netopících konců a řadu dalších parametrů. Vývody mohou být i na 
obou koncích.

k el. připojení jsou na jednom konci, druhý je zavařený.
Tohoto profilu je možno s výhodou používat ke kontaktním ohřevům.

Straight heating element of flat-oval cross section 6.2 x 11.5 mm. 
Outlets for electrical connection are on one end, the other end
is welded. This profile can be primarily used for contact heating.

It is possible to choose material, output load, length of non heating
ends, way of electrical connection and a number of other parameters. 
Outlets can be also on both ends.

according to the agreement with customer

A [mm]L [mm]Typ / Type U [V] P [W]

151129 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

L

11
,5

A

6,2
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1
4

L ~66

Topné těleso pro ohřev forem a jaderníků. Je nutné jej umístit do 
kruhového otvoru průměr 14 H7.
Materiál pláště je nerezová ocel.

Heating element for heating of molds and hot cores/core boxes. It is
necessary to place it into a round hole of 14 H7 diameter.
Sheath material is stainless steel.

15089900202302000
1508990030230800
15089900402301000

Typ / Type U [V] P [W]
15089900102302000

L [mm]
600
650
410
410

POZN. / NOTE

s konektory/with flat pins

15089900502301200500
15089900602301100550
1508990070230500320
15089900802301100470
1508990090230800470
15089901002301000470
1508990110115400150

6
6

520

Ploché topné těleso určené do pečících trub EKZ.
Materiál je ocel, celek je stříkán silikonovou stříbřenkou.

Flat heating element designed for EKZ baking stoves.
Used material is steel, the whole product is sprayed with a silicon 
silver paint.

Typ / Type U [V] P [W]
1402390010 230 2 x 200

Rovná topná tyč plochooválného profilu 6,2 x 11,5 mm. Na straně vý-

Dle způsobu použití je možno volit materiál, výkonové zatížení, 
délku netopících konců a řadu dalších parametrů.

vodů je opatřena navulkanizovanou pryžovou hlavicí, která přechází

Tohoto profilu je možno s výhodou používat ke kontaktním ohřevům
v pryžový kabel, který může být různého provedení.

zejména v prostředích se zvýšenou vlhkostí.

Straight heating element of flat-oval cross section 6.2 x 11.5 mm.
possible to choose material, output load, length of non-heating ends
and a number of other parameters according to the way of
application of this heating element. Outlet side fitted with vulcanized rubber head that is gradually 

This type of profile can be primarily used for contact heating -

reduced to the rubber cable. Various types of cable are available.

- especially in working environment with increased humidity. It is

according to the agreement with customer

A [mm]L [mm]Typ / Type U [V] P [W]

140609 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

11
,5 6,2 150

s konektory/with flat pins
s konektory/with flat pins

s konektory/with flat pins
s konektory/with flat pins
s konektory/with flat pins

1402390020 230 2 x 150
1402390030 230 2 x 175
1402390040 230 2 x 275
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142659 . . . 0400 500 - 3000 250 - 900

4
5

L

Typ / Type U [V] P [W]
142659 . . . 0230 500 - 2250

Topné těleso určené pro nepřímý ohřev kapalin. V provozu je zasu-
nuto v trubce. Je vhodné jako náhrada za keramická topná tělesa 
v zásobnících vody.
Topné větve i příruba jsou ocelové, povrchová ochrana je provedena
hliníkovým nátěrem.

Heating element designed for indirect heating of liquids. It is inserted
in a tube during operation. Suitable as a replacement for ceramic
heating elements in water reservoirs.
Heating branches and flange are made of steel, surface protection is 
made by aluminium painting.

L [mm]
250 - 700

Topné těleso pro rozehřívání medu.
Materiál tělesa je nerezová ocel, kabel je pryžový.

Flat heating element designed for heating of honey.
Material of element is stainless steel, cable is made of rubber.

Typ / Type U [V] P [W]
1410190080230 50

L

Litinová plotna pro elektrické sporáky. 

Cast iron hot plate for electrical kitchen ranges.

01001919812301500
01001919902301500
01001919912302000

Typ / TypeU [V]P [W]
01001919802301000

D [mm]
145
145
180
180

POZN. / NOTE
bez omezovače / without limiter 

D 32

DD [mm]
210

L [mm]
613

bez omezovače / without limiter 
s omezovačem / with limiter 

s omezovačem / with limiter 

1410190090230 50 170 613
1410190120230 75 170 613
1410190150230 40 66 260
1410190240230 75 280 613
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Článkové topné těleso pro nepřímý ohřev zejména vody v bojlerech.
Zpravidla pracuje v ochranné kovové trubce.

Sectional heating element for indirect heating mainly for water 
heating in storage heaters. It often operates coated by metal tube.

         Topná tělesa s širokým využitím, zejména pro oblast vysokých teplot, infraohřevů a nepřímých
ohřevů. Konstrukčně jsou tvořena keramickými nosiči a spirálami z odporových drátů. Kompletní 

         Heating elements for broad usage, especially for high temperature areas, infra-red heating and 
indirect heating. Their design is based on ceramic holders and spirals made of resistant wires. Complete

L

L

C

T D

according to the agreement with customer

L  [mm]L  [mm]Typ / TypeD [mm] P [W]

050039 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

U [V] C T

26-48,5

according to the agreement

L  [mm]L  [mm]Typ / Type P [W]

140939 . . . 0dle dohody se zákazníkem

U [V] 1

according to the agreement with customer

L [mm]Typ / Type P [W]

150049 . . . 0 dle dohody se zákazníkem

U [V]

Topné těleso určené pro sálavý ohřev.

Topná spirála v keramických korálcích určená pro ohřev ve 
velkokuchyňských zařízeních vyráběných závodem ALBA Hořovice.

L

Heating element designed for radiation heating.

Heating spiral in ceramic beads designed for heating of high-
capacity kitchen heating devices produced by ALBA Horovice.

4
0

0

1
4

1
3

,5

L

L1

250 220
300 260

sortiment je uveden ve speciálním katalogu.

assortment is shown in special catalogue. 



TOPNÉ PATRONY CARTRIDGE HEATERS

         Elektrické topné patrony se vyznačují vysokým výkonem vzhledem ke svým rozměrům. Uplatňují
se při ohřevu masivních materiálů - forem, jaderníků, svářecích lišt apod. Doporučená tolerance otvoru 
pro uložení patrony je H7. Kompletní sortiment je uveden ve speciálním katalogu.

         Major feature of cartridge heaters is high power contrary to their small dimensions. They are 
designed for heating of massive materials, such as moulds, coreboxes, welding bars, etc. Recommended 
hole tolerance for cartridge placement is H7. Complete assortment is shown in special catalogue.

8,0 40 - 300
10,0 40 - 400
12,5 Dle dohody se zákazníkem  /  According to the agreement with customer
16,0
18,0
20,0
25,0

40 - 400
40 - 400
50 - 400
50 - 400
60 - 400

Diameter D [mm] U [V] P [W]
6,5

Délka L [mm]  /  Length L [mm]
35 - 200  

28
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L  [mm]L  [mm]Typ / Type P [W]U [V] CT

Typ / Type

151449 . . . 0

Topné těleso do vodních elektrotepelných výměníků ve vagónech řad
WL, WR, Brcm a dalších. Topná část je nerezová, příruba mosazná, 
hlavice porcelánová.

Heating element for water heat exchangers in railway carriages of 
WL, WR, BRcm and another series. Heating part is made of 
stainless steel, flange is from brass and head from porcelain.      

         Sortiment výrobků určených pro železniční a trolejbusovou dopravu. Je tvořen topnými tělesy 
speciálních konstrukcí pro vodní i vzduchové vytápění, speciálními pojistkami a systémy ohřevů výhybek.

         Product range designed for railway and trolleybus transport. It covers heating elements of special 
designs for water and air heating, special plug cartridges and systems of switch points heating. Complete

VYBAVENÍ PRO ŽELEZNICE EQUIPMENT FOR RAILWAYS

2
5

LT

LC

60

13301 9 011 0250 930 430 527
13301 9 012 0500 2000 560 657
13301 9 013 0280 930 430 527

5
7
,5

6
0

300

13301 9 010 0500 500 460 550

U [V]  I   [A]

36006,10,16,20,25,30,40,50,6010

 I   [A]n kPro ochranu elektrických obvodů proti přetížení a zkratům, zejména  
pro jištění elektrického vytápění železničních vagónů.
Tělo je porcelánová trubka, kontakty hliníkové.

For protection of electric circuits against overloading and short- 
-circuits, especially for protection of electric heating of railway 
carriages. Porcelain tube, Alu contacts.

40 - 750400

Nerezová topná tělesa plochoválného profilu. Slouží ke kontaktnímu
ohřevu kolejnic v oblasti výhybek. Krytí IP 65. Vodotěsné napojení
kabelu na jedné straně.

SSV
Typ / TypeU [V] P     [W/m]max. Profil [mm]

7 500
L      [mm]max.

11x5,5

Stainless steel heating element of flat-oval profile. For contact heating 
of tracks near switch points. Insulation protection IP 65. Water-proof
connection of cable on one side.

Kompletní sortiment je uveden ve speciálním katalogu.

assortment is shown in special catalogue. 



         Topná tělesa zpravidla kruhového tvaru, určená zejména pro ohřev vnějších válcových ploch. 
Jsou určeny zejména pro plastikářský průmysl. Kompletní sortiment je uveden ve speciálním katalogu.

         Heating elements of mostly circular shape, designed for heating of outer cylindrical surfaces.
Their typical usage is in plastic industry. Complete assortment is shown in special catalogue.

according to the agreement

Průměr   /  Diameter  [mm][mm] P [W]

dle dohody se zákazníkem

U [V]

80 - 500 40 - 500

Max. teplota [°C]  /  Max. temperature [°C]

500

Šířka  /  Width  [mm][mm] 

according to the agreement

Průměr   /  Diameter  [mm][mm] P [W]

dle dohody se zákazníkem

U [V]

50 - 500 20 - 500

Max. teplota [°C]  /  Max. temperature [°C]

400

Šířka  /  Width  [mm][mm] 

according to the agreement

Délka   /  Length  [mm][mm] P [W]

dle dohody se zákazníkem

U [V]

50 - 1000 20 - 500

Max. teplota [°C]  /  Max. temperature [°C]

400

Šířka  /  Width  [mm][mm] 
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        Hlavní sortiment je tvořen svislými ponornými ohřívači. Dále jsou v nabídce tvarovaná topná 
tělesa i válcové ohřívače. Kompletní sortiment je uveden ve speciálním katalogu.

         Major part of this product range consists of vertical immersion heaters. Other types are shaped 
elements and cylindrical heaters. Complete assortment is shown in special catalogue.

TĚLESA PRO GALVANICKÉ LÁZNĚ ELEMENTS FOR GALVANIC BATHS

Typ / Type U [V] P [W] L [mm] Mat.  /Mat.

17017 9 . . . 03x4001500 - 4500600 -1270AISI 304

17012 9 . . . 03x4001500 - 4500595 -1280Porcelain

17014 9 . . . 03x4001100 - 3300600 -1270Teflon ECTFE

17011 9 . . . 03x4001500 - 4500600 -1270Titanium Gr2

17018 9 . . . 03x4001500 - 4500600 -1270Boron-Silicate

17013 9 . . . 03x4001500 - 4500600 -1270Silica Glass

17015 9 . . . 03x4001500 - 4500600 -1270AISI 316 Ti

Keramická topná vložka, vnější plášť z různých chemicky 
i mechanicky odolných materiálů.

Ceramic heating filler, outer sheath made from different chemically 
and mechanically resistant materials.

Topná část je tvořena tvarovanou topnou tyčí. Její tvar může sledovat 
požadovaný půdorys.

Heating part is made of shaped heating rod. Its shape can folow 
required lay-out.

according to the agreement

Rozměry [mm]  /  Dimensions [mm]P [W]

dle dohody se zákazníkem

U [V]

according to the agreement
dle dohody se zákazníkem

170509 . . . 0

Materiál pláště  /  Sheath materialTyp  / Type

Stainless steel of various kind



         Sestavy, které zahrnují zpravidla topná tělesa, ohřívací nádobu nebo výměník a řídící systém.
Ohřívaným médiem je voda, olej, pára, plyn, vzduch nebo jiné látky v průmyslových zařízeních.

         Assemblies, that usually contain heating elements, heated vessel or exchanger and control system.
Heated medium is water, oil, steam, gas, air and other substances in industrial devices.

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE INDUSTRIAL APPLICATIONS
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Řez topnou tyčí / sectional view of heating rod

Podmínky ohybů kruhových profilů / Bending conditions of circular profiles

DÉLKA TYČE / ROD LENGTH

BODOVÁNO / SPOT WELDED6 6

LEVÝ VÝVOD

LEFT OUTLET

PRAVÝ VÝVOD

RIGHT OUTLETNETOPÍCÍ KONEC / NON-HEATING END NETOPÍCÍ KONEC / NON-HEATING END

D

8,5
6,5

min.40 min.10

R R

m
in

.1
5min.20 R

Řez topnou tyčí / sectional view of heating rod

Podmínky ohybů plochooválných profilů / Bending conditions of flat-oval profiles

DÉLKA TYČE / ROD LENGTH VÝVODY / OUTLETS

DÉLKA TYČE / ROD LENGTH PRAVÉ VÝVODY / RIGHT OUTLETSLEVÉ  VÝVODY / LEFTS OUTLETS

NETOPÍCÍ KONCE / NON-HEATING ENDS

NETOPÍCÍ KONEC / NON-HEATING END 5

55

NETOPÍCÍ KONEC 
NON-HEATING END

10

5

11,5

6
,2

15

6

R

R R

NETOPÍCÍ KONEC 
NON-HEATING END

NETOPÍCÍ KONEC 
NON-HEATING END

NETOPÍCÍ KONEC 
NON-HEATING END

min.

10

min.

10

min.40 min.40

min.40

10/11,5/15 5/6,2/6 5/6,2/6

Flat bends in the non heating part cannot be performed. These bends can be performed in the heating as well as non heating part.
Ohyby na plocho nelze provádět v netopící části. Tyto ohyby lze provádět v topící i netopící části.

Profily / Cross-sections

Profily / Cross-sections

1
0

m
in

.
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PRODUCED  LENGTHS

6,5
ocel 11 343 / steel ČSN 11 343 / DIN St 34-2

250 - 2 300

 PROFILES INNER BENDING RADIUS R

min. R 8

VÝROBNÍ DÉLKY PROFILY VNITŘNÍ RÁDIUS OHYBU R[mm] [mm]
SHEATH MATERIAL
MATERIÁL PLÁŠTĚ

nerezová ocel 17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321
nerezová ocel 17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316L

8,5

ocel 11 343/ steel ČSN 11 343 / DIN St 34-2

250 - 3 400 min. R 10
nerezová ocel  17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová ocel  17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316L
Incoloy 800 / DIN 1.4876

měď Cu-P / copper Cu-P / DIN 2.0090

5 x 10
100 - 6 000

min. R 10
na plocho / flat bending R 20

6,2 x 11,5
5,5 x 13

ocel 11 343/ steel ČSN 11 343 / DIN St 34-2
100 - 6 000

min. R 10
nerezová ocel 17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová ocel 17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316L na plocho / flat bending R 20
6 x 15

ocel 11 343/ steel ČSN 11 343 / DIN St 34-2
nerezová ocel  17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová ocel  17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316L
Incoloy 800 / DIN 1.4876

měď Cu-P / copper Cu-P / DIN 2.0090

1Vinuté lanko

 Ms / brass - 180 °C

2 3
Stranded wire

Ni / nickel - 400 °C

Vodič

Teflon / PTFE - 240 °C

Conductor

Skelná tkanina / glass fibre fabric - 350 °C

Keramické korálky

 Ms lanko / brass wire - 260 °C

Ceramic beads

Ni lanko / nickel wire - 400 °C

Silikon / silicone - 180 °C

L L L

APřipojovací patka se šroubem M4
Connecting base with screw M4 BPřipojovací patka se šr. M4 nebo M5

Connecting base with screw M4 or M5 CPřipojovací patka se šr. M4 nebo M5
Connecting base with screw M4 or M5

~21 ~21 ~21

EKolík plochý
Flat pin D FDvojkolík plochý

Flat double pin GSvorník M4
Bolt M4

L = 8, 12
M

4

L

6
,3

6
,3 6

HSvorník M6
Bolt M6 IVýstupní kolík se závitem M3

Output pin with thread M3 JVývodní kolík
Output pin

K
s vodičem
with conductor

L = 15, 20 L = 6, 9, 12, ...

L

M
6 L

M
3

3
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