
 

 

 

 

 

 

TF116, 24V/ 2400W topná patrona, G 1½ palce (38x 157mm)  
Topné těleso ve formě patrony pro ohřívání kapalin a materiálů. Topná patrona je zkonstruována pro bezpečné napětí 24V a 

tepelným výkonem 2400W (3x 800W). Konstrukce topné patrony dovoluje její zašroubování do všech otvorů s 1½" (6/4") 

závitem. Trubkový závit. Plášť topné patrony ze slitiny CuNi. Topný drát vyrobený z austenitické slitiny NiCr. Topné články 

je možné mezi sebou sériově nebo paralelně zapojit pro dosažení pracovního napětí nebo výkonu. Topnou patronu můžete 

zašroubovat do stávajícího bojleru, kotle, akumulační nádrže, bazénu, vysoušečů nebo vlastně vyrobených konstrukcí. Topná 

patrona se dá napájet nejen elektrikou z veřejné sítě, ale i ze solárních fotovoltaických článků, vodní turbíny, větrné 

elektrárny...  

S dostatečným odvodem tepla (chlazením) lze topnou patronu provozovat i bez regulace. Rovnoměrné rozložení teploty po 

celém povrchu s rychlým náběhem. Robustní konstrukce a odolný plášť předurčuje topnou patronu pro dlouhodobou 

životnost.  

 

hlavní funkce topné patrony na 24V:  

- napájení 0V až 30V  

- tepelný výkon 2400W (3x 800W)  

- G 1½" (6/4)" závit, délka topné části 157mm  

- ukončení šestihrannou hlavicí pro klíč č. 60  

- plášť ze slitiny Cu/Ni  

- topný drát z austenitické slitiny NiCr  

- šroubové připojení pod krytkou  

- sériové nebo paralelní zapojení  

 
dodatečná regulace nebo spínání topného tělesa:  
- s dostatečným odvodem tepla (chlazením) lze topnou patronu provozovat i bez regulace  

- topnou patronu ovládanou pomocí teploty, termostat udržuje správnou teplotu podle nastavených hodnot v °C, termostat 

může být pevně nastavený, řiditelný nebo programovatelný  

- topnou patronu ovládanou pomocí vlhkosti, hygrostat udržuje správnou teplotu podle nastavených hodnot v %RH (relativní 

vlhkost), hygrostat může být pevně nastavený, řiditelný nebo programovatelný  

- topnou patronu ovládanou časovým spínačem, požadovaná teplota se udržuje vypínáním a zapínáním topného tělesa  

- topnou patronu ovládanou regulátorem napětí, požadovaná teplota se udržuje změnou napětí  

 
montáž topné patrony na 24V:  
topná patrona se zašroubuje klíčem č. 60 do otvoru s univerzálním závitem G 1½" (6/4"), napájecí napětí se připojí na 

svorkovnici pod krytkou 
 

technické údaje topné patrony TF116:  
napájení - 24V (0V - 30V)  

výkon - 2400W (3x 800W)  

závit - G1½" (6/4") palec  

počet závitů - 11/" palec  

stoupání závitu - 2,309mm  

měrný výkon - 2,82W/ cm2  

ukončení - šestihranná hlavice (klíč č. 60)  

připojení - šroubové M5  

vývodka (na krytce) - PG13,5  

plášť - slitina měď (Cu)/ nikl (Ni)  

topný element - drát z austenitické slitiny NiCr,  

teplota pláště - max. 750°C  

krátkodobá teplota - max. 1200°C  

délka celková - cca. 244mm  

délka topné části (se závitem) - cca. 180mm  

délka topné části (bez závitu) - cca. 157mm  

průměr topné části - cca. 38mm  

krytka - cca. průměr 55mm, délka 54mm  

krytí - IP67 (s krytkou)  

celková váha - 770 gramů 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. 

Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si 

jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí 

doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem. 

 

Záruční podmínky 

Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak. 

Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního 

zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného  zacházení, přetížení, nehody,  

špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem 

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak 

tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o 

radu kvalifikovaného odborníka. 

 

 

Bezpečnostní podmínky 

Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi. 

Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben. 

Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku. 

Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům. 

Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí! 

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti. 

Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže. 

 

 


