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Deşi este alimentat electric, 
sistemul este mai economic decât 
gazul, din 4 motive:

Este un sistem bazat pe inerţie termică 
(proprietatea unui corp de a reţine 
căldura), iar orice sistem de încălzire cu 
inerţie termică are un consum mai ieftin 
decât celelalte. Vă aduceţi aminte de 
fenomenul radiatoarelor de fontă, vechi, 
urâte, din anii ’90, care erau considerate 
mai economice decât cele noi, din oţel? 
Acesta este principiul aplicat în proporţie 
mult mai mare la pardoseala care 
înmagazinează căldura.
Este singurul sistem de încălzire care 
are un necesar termic mai mic decât 
alte sisteme de încălzire. Asta înseamnă 
că, în cazul unei încăperi încălzite de 
un radiator de 1000 W, este nevoie doar 
de 700-800 W pentru încălzirea prin 
pardoseală (efi cientă energetic, conform 
normativelor de încălzire). Franţa a trecut 
în anii ‘60 prin criza energetică şi a ales 
acest sistem  ca soluţie de efi cientizare 
energetică.
Automatizarea inteligentă a 
sistemului. Ştim că orice maşină, cu cât 
este mai automatizată, cu atât consumă 
mai puţin. Ei bine, principiul se aplică 
şi în acest caz. Spre deosebire de alte 
sisteme, acesta este dotat cu funcţii 
inteligente: de exemplu, întrerupe brusc 
consumul, dacă detectează un infl ux 
brusc de aer rece; învaţă în mediul în 
care este montat, pornind exact atunci 
când este nevoie ca să ajungă la valorile 
de temperatură setate, la ora solicitată 
(iniţial, termostatul porneşte sistemul mai 
devreme, ulterior ajungând să-l pornească 
exact la timp; cu alte cuvinte, el învaţă 

din suma informaţiilor despre setări şi 
consumul aferent acestora).
Sistemele AMASS au calitatea unică 
de a fi  controlate de la distanţă, având 
o funcţie în plus, şi anume accea de 
modulaţie a frecvenţei, care duce la 
economisirea energiei. 
Este un sistem care foloseşte energia 
electrică, un combustibil inepuizabil 
ca resursă. Orice resursă naturală (gaz, 
petrol, păcură, cărbune, lemn) epuizabilă 
va creşte constant preţul. În schimb, 
energia electrică este produsă în multe 
moduri inepuizabile (nuclear, solar, 
eolian, hidraulic etc.). Mai jos, puteţi 
vedea cum a evoluat în 15 ani preţul 
unităţii de gaz (mcgaz)/preţul unităţii de 
energie electrică (kwh). 
Însumaţi, cei 4 factori fac ca, începând cu 
2008, curba de consum a încălzirii prin 
pardoseală să fi e mai mică decât curba de 
consum a centralei pe gaz cu radiatoare, 
media înregistrată în România fi ind de 
12-15 wh/mp. În Germania, în condiţiile 
unei izolări mai bune a caselor, cu acest 
sistem se înregistrează valori de 9 wh/mp.

Preţul de investiţie este aproape la 
jumătate faţă de soluţia tradiţională, cu 
gaz, ajungând la 17 euro/mp (material 
+ montaj + garanţie de 15 ani). În plus, 

preţul de mentenanţă (întreţinere) este 
zero, nefi ind nevoie de revizii periodice 
sau de schimbarea pieselor (sistemele 
de calitate au o durată de viaţă de 100 
de ani), întrucât sistemul este îngropat. 
Detecţiile defectelor se fac cu aparate 
cu ultrasunete, local (5-10 cm/arie), 
neexistând pericol de inundaţii şi 
explozii. 
Important este ca atât produsele, cât şi 
proiectarea şi montajul sistemului să fi e 
de bună calitate. Danemarca este lider 
mondial în aceste produse, importate şi 
montate la standarde ISO în România de 
AMASS Integral Solution.
Un alt criteriu important de alegere a 
sistemului de încălzire este confortul 
termic. Specialiştii au stabilit că acesta 
are o curbă termică aproape identică cu 
cea ideală a corpului omenesc, regula 
principală pentru corpul uman fi ind: 
căldura vine de jos, iar aerul rece vine de 
sus. Astfel, acest sistem devine cel mai 
confortabil pentru corpul omenesc, având 
un impact pozitiv asupra calităţii vieţii 
noastre.

SISTEME DE INCALZIRE ELECTRICA 
IN PARDOSEALA DIN DANEMARCA

AMS�ex - cabluri superioare cu protecție mecanică de te�on, kevlar

DEGIVRAREA CAILOR DE ACCES
Siguranta si confort pentru pietoni si autovehicule pe timpul iernii

Solutii pentru pardoseli deja finisate

PROTECTIA JGHEABURILOR SI A BURLANELOR
Iernile devin mai prietenoase

Iată un produs nou și unic în România!
Aceste covorașe se pot monta direct pe trepte, în 
șuruburi, iar primăvara se demontează. Fiecare 
treaptă are un covoraș încălzitor, înseriat cu 
următorul covoraș și alimentate la un simplu circuit 
de priză. Poate � manevrat prin comutator simplu, 
neavând nevoie de acumulare de căldură.
Putere instalată: 350 w/mp 
Dimensiuni: 28 x90cm, 28 x120 cm,28 x 150cm

DE CE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ?
Iată un sistem de încălzire în pardoseală cu adevărat e�cient și estetic, economic, ușor de instalat și ecologic! Atât de 
bun, încât era folosit, încă de pe vremea romanilor, în casele marilor nobili. În zilele noastre, acest sistem a fost 
perfecționat în Danemarca, numărul 1 mondial. Tehnologiile moderne sunt prezente în �ecare cămin care are 
nevoie de încălzire de mai bine de 50 de ani.

Principiul de funcționare este simplu și pornește de la însușirea aerului cald de a urca – acesta �ind mai ușor decât 
aerul rece. Dacă încălzești toată suprafața pardoselii, aceasta se transformă într-un uriaș radiator care degajă treptat 
aceeași temperatură pe toată suprafața camerei. Astfel, sunt eliminați curenții de aer și posibilitatea ridicării prafului.

Specialiștii au creat o curbă termică ideală pentru corpul omenesc, 
replicând condițiile din natură, pe înălțime, pentru a măsura confortul 
termic. De asemenea, au creat și curbele termice de mișcare a aerului pe 
înălțime pentru �ecare tip de încălzire. 
Cea mai apropiată curbă de perfecțiunea confortului omenesc (de curba 
termică ideală) este curba termică a încălzirii în pardoseală care imită 
condițiile din natură (căldura degajată de pământ).
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Termostatele AMStemp și senzorii 
asigură un consum redus de energie și 

un rezultat optim 

AMStemp 700: singurul termostat cu 
senzor de temperatură și posibilitatea 
de a regla un interval de temperatură 

pentru funcționare

DE CE PRODUSELE AMASS DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ 
ÎN PARDOSEALĂ ȘI NU CENTRALĂ PE GAZ?

- costul investiției este redus la jumătate
- costul consumului mai mic cu 30%
- confort sporit
- fără costuri de întreținere
- durată de viață foarte mare
- service ușor
- e�ciență mai mare
- produse fabricate în Danemarca, cu garanție 15 ani

Sistemele AMASS de încălzire electrică în pardoseală conțin cablurile de 
încălzire AMS�ex (cu protecție de te�on, kevlar) sau covorașele de încălzire 
AMSmat și termostatele electronice de control AMStemp.

AMASS furnizează sisteme de încălzire e�cientă a camerelor de acasă (baie, 
bucătărie, dormitor, sufragerie) sau de la birou, atelier, sală de sport. Peste tot 
unde este nevoie de confort termic, AMASS îți oferă soluția cu cel mai bun 
raport investiție / consum.     

Termostatele de ultimă 
generație AMStemp sunt 
proiectate special pentru a 
optimiza și mai mult 
consumul de energie 
electrică, având diverse 
trepte de programare.  

Sistemul AMASS pentru topirea gheții și a zăpezii ese conceput 
pentru a elimina neplăcerile din sezonul rece. Nu va mai trebui să 
vă faceți griji cu zăpada, țurțurii sau gheața. Sistemul pornește 
automat, doar când ninge, datorită unei alternanțe de comenzi 
date de senzorii de temperatură și umiditate.
Astfel, veți putea uita complet de uneltele de deszăpezire sau de 
substanțele de topire a gheții. Sistemul este compatibil cu 
majoritatea suprafețelor: asfalt, beton, plăci ceramice.    

Clădirile sunt victime sigure pentru zăpada și gheața capa-
bile să distrugă fațadele, acoperișul, scurgerile și burlanele. 

AMASS furnizează o soluție de încălzire de ultimă oră 
pentru combaterea e�cientă a înghețului și a zăpezii. Siste-
mul AMASS pentru acoperiș este compus din cablul de 
încălzire, unitatea de control și accesoriile speci�ce 
instalației. AMASS poate � instalat pe orice tip de acoperiș, 
pentru aplicații private sau industriale. 

AMS�ex: cabluri de exterior bi�lare 
alimentate la 220 V și 380 V; 20uv, 25 uv și 30uv

SINGURUL CABLU DE 20W CU PROTECȚIE LA ULTRAVIOLETE
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garanție

15 ani

Termostatul AMStemp 200 este 
singurul termostat inteligent care 

are suplimentar funcția de 
gestionare a căldurii în pardoseală, 

realizând astfel o economie 
suplimentară de 20% compartiv cu 
celelalte termostate automatizate 

și inteligente existente.

AMStemp 535AMStemp T540 are posibilitatea de a 
controla 2 zone simultan

NOU!

AMSmat: soluția tehnică pentru gresie la 
pardoseli deja turnate

AMS-AL: soluția tehnică pentru 
parchet la pardoseli deja turnate. 
Se montează direct sub parchet.

Alimentare la 220V

NOU!

garantie

15 ani

AMStemp800:  singurul termostat pentru rezidențiale, cu senzor de 
temperatură și umiditate, fabricat în Danemarca

numai
139Eur

NOU!

Covorașe de exterior AMSmat speciale 
pentru rampe, 300w/mp
Alimentare la 220V și 380 V

NOU!

De ce să alegem 
sistemul de încălzire 
electric prin pardoseală?

Inventat de chinezi acum 5000 de ani şi preluat de 
romani acum 2000 de ani, sistemul are deja o tradiţie 
de 70 ani în Occident. Este mai sănătos, mai elegant 
şi mai economic decât cel tradiţional românesc, adică 
decât centrala termică pe gaz cu radiatoare.

Ing. Dana Beattrix Rulea
www. amass.ro
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