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GLAMOX heating konvektori atzīti par īpaši efektīvām apsildes 

ierīcēm. Sildelements izgatavots no speciāla alumīnija sakausējuma, 

kurš ir ļoti viegls, nekaitīgs un efektīvi izplata siltumu. GLAMOX 

heating konvektoru sērija ienesīs jūsu mājās ne tikai mājīgumu, bet 

kļūs arī par izsmalcinātiem interjera elementiem. Laidenie izliekumi 

un precīzās līnijas to dizainu padara neatkārtojamu. Ekskluzīvais 

izskats harmoniski saskan gan ar modernām tehnoloģijām, gan 

tradicionālām vērtībām interjerā. GLAMOX heating konvektoru 

sērijas sortimentā ietilpst  paneļa veida sildītāji ar augstumu 35cm 

(standarta variants) un 18 сm (tā saucamie grīdlīstu sildītāji), tāpēc 

tos var izmantot gan mājās, gan jebkuram citam īpašam mērķim 

paredzētās telpās. Visa sistēmas vadība atrodas augšpusē, tāpēc tā 

ir labi redzama un viegli aizsniedzama. 

 

GLAMOX 3001 TPA/ 

TLO/ TPVD 

GLAMOX H30 NOREL PM / LR GVR 5 

 

 



 

 

GLAMOX heating sērija TPA/TLO 

Sienas konvektori GLAMOX heating zināmi kā ekonomiskas apsildes ierīces. Sildītāju siltumelementi konstruēti no speciāla alumīnija 

sakausējuma, kas atšķiras ar savu nelielo svaru, ļoti labu siltuma vadīšanas spēju, ātru un pastāvīgu apsildi.  Šī visa rezultāts ir 

komfortabla apsildes konvekcija. 

GLAMOX heating piedāvā unikālu iespēju dubultam pieslēgumam pie tīkla: pastāvīgo pieslēgumu vai pieslēgumu caur rozeti ar kabeli. 

Tāpat GLAMOX heating piedāvā plašu uzstādāmo termostatu sortimentu. Sortimentā ietilpst termostati katra konvektora individuālai 

vadībai un speciāli moduļi sildītāju grupas vadībai. Pie tam, izmantojot radiosignālu,  ir izstrādāta sistēma centrālai sildītāju vadībai, 

siltajām grīdām un citām elektroierīcēm. Tas ļauj piedāvāt ļoti plašu produkcijas sortimentu ar minimālām rezervēm noliktavā. 

Kompaktie sienas sildītāji apvieno jaunākās tehnoloģijas ar stilīgu dizainu. Tas ļauj konvektorus GAMOX heating izmantot gan plašās 

mājās, gan nelielās istabās, gan telpās ar komerciālu nozīmi. 

Tādi vārdi kā stils, drošība, kvalitāte, ir lietojami, ja runa ir par  GLAMOX heating konvektoriem: zema priekšējā pārsega temperatūra, 

aizsargs pret pārkaršanu, neuzliesmojošs tērauda korpuss. Ērts aizslietnis aizkariem, vadības ierīcei aizsargvāciņs papildus bērnu 

drošībai pasūtāms atsevišķi. Šis viss garantē optimālu drošību. 

GLAMOX heating dod Jums iespēju izvēlēties termostata vai vadības sistēmas veidu, kas atbilst tieši Jūsu prasībām. Un, ja Jūsu 

prasības laika gaitā mainās, Jums atliek tikai nomainīt tikai termostatus. Tie ir viegli montējami, apmaināmi un vadāmi. Visas kontroles 

sistēmas novietotas virspusē, ir labi pārskatāmas un viegli pieejamas. Visi termostati ļauj uzturēt precīzu uzstādīto temperatūru, kas ir 

pamats komfortam un elektroenerģijas ekonomijai. 

Modelis TPA/TLO 

 Bez termostata (izvēlēties atsevišķi) 
 Pastāvīgais pieslēgums  
 Pieslēgums caur rozeti ar kabeli 

Modelis TPA ET/ TLO ET 

 Ar termostatu  
 Pastāvīgais pieslēgums  
 Pieslēgums caur rozeti ar kabeli 

Jauda, W Garums, mm 

TPA augstums 350 mm       

TPA 04 
TPA 06 
TPA 08 
TPA 10 
TPA 12 
TPA 15 
TPA 20 

TPA 04 ET 
TPA 06 ET 
TPA 08 ET 
TPA 10 ET 
TPA 12 ET 
TPA 15 ET 
TPA 20 ET 

400 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
2000 

503 
651 
813 
975 
1065 
1355 
1669 

TLO augstums 180 mm       

TLO 03 
TLO 05 
TLO 07 
TLO 10 
TLO 14 

TLO 03 ET 
TLO 05 ET 
TLO 07 ET 
TLO 10 ET 
TLO 14 ET 

250 
500 
750 
1000 
1400 

484 
804 
1049 
1429 
1743 

 

Sildītāju sērija TPVD 

Konvektori TPVD ir izturīgi pret ūdens šļakatām, tos var izmantot vannas istabās un citās mitrās telpās, izmantojot termostatu EV. 

Konvektora priekšējā pārsega temperatūra sasniedz 80 - 85°C.  

Konvektori TPVD 60 ir izturīgi pret ūdens šļakatām un to priekšējo pārsegu temperatūra nepārsniedz 60°C. TPVD 60 arī ir izmantojami 

kopā ar termostatu EV. Konvektoru TPVD augstums - 35 cm.  

 

 



 

Jaunākās paaudzes konvektori – GLAMOX H30, tiem, kas augstu vērtē komfortu un stilu, savienojumā ar jaunākajām 

tehnoloģijām. Konvektoriem H30 ir stilīgs un mūsdienīgs dizains, kas harmoniski iekļaujas interjerā. Radiatoru priekšējo paneļu krāsu 

gamma ļauj pielāgot to dažādiem telpu dizaina risinājumiem. Iebūvēts, programmējams ciparu termostats, atkarībā no jūsu 

uzstādījumiem uztur vienmērīgu, komfortablu temperatūru telpā, kad tas vajadzīgs un pazemina to naktī vai dienas laikā, kad jūs guļat 

vai neesat mājās. Citiem vārdiem sakot, no vienas puses - tas ir siltums un komforts, kad Jūs atrodaties telpā, un no otras puses - 

elektroenerģijas taupīšana, pazeminot temperatūru, kad jūs neesat telpā. Jūs varat uzstādīt temperatūras pazemināšanas režīmu 

jebkuram laikam, varat noteikt tā darbības ilgumu un temperatūru. Sistēma ir spējīga darboties bez Jūsu kontroles, sākot no 

ieslēgšanās, piemēram, rudenī, līdz izslēgšanās momentam pavasarī.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAMOX H30 tiek ražots četrās 

dažādās krāsās (baltā, sarkanā, sudraba 

krāsā un melnā) un ir septiņi jaudas 

varianti, atšķirībā no to jaudas: 400, 600, 

800, 1000, 1200, 1400 un 2000 w.   



 

Biežāk lietojamie termostati GLAMOX 3001 TPA/ TLO/ TPVD sildītāju sērijām 

 

 

 

 

 

 

Piemērojamākā konvektora jauda atkarīga no telpas platības, tās siltumizolācijas. Zemāk tabulā dotas rekomendācijas, izvēloties 

radiatora jaudu, atkarībā no telpas laukuma un augstuma ar standarta siltumizolāciju. Ja griesti ir augstāki vai siltomizolācija slikta, 

rekomendējam izvēlēties radiatoru ar lielāku jaudu. 

  

  

Mērens klimats (temperatūra reti nokrīt līdz mīnus – 

200C) 60-70 W/m2 

Normāls/auksts klimats (temperatūra bieži nokrīt līdz 

mīnus – 200C) 70-85 W/m2 

Konvektora jauda, W Telpas laukums, m2 (griestu augstums 2,4 m) Telpas laukums, m2 (griestu augstums 2,4 m) 

400 5 – 7 m2 5 – 6 m2 

600 8 – 10 m2 7 – 9 m2 

800 12 – 14 m2 11 – 12 m2 

1000 14 – 16 m2 12 – 14 m2 

1200 17 – 20 m2 14 – 17 m2 

1500 21 – 25 m2 18 – 21 m2 

2000 26 – 34 m2 22 – 29 m2 

 

ET – elektroniskais termostats 

 mērījumu precizitāte;  

 darbojas bez trokšņa;  

 elektroenerģijas ekonomija;  

 jūtība pret izmaiņām;  

 vienkāršība;  

 darbības indikators. 

EV – mitrumizturīgs 

 elektroniskais termostats 

 visas ET priekšrocības 

 mitrumizturība. 

DT - programmējams ciparu termostats 

 automātiski uzstādīta dienas un nakts temperatūra;  

 uzstādījums 5 vai 7-dienu periodam;  

 temperatūras izvēle;  

 darbojas bez trokšņa;  

 elektroenerģijas ekonomija;  

 jūtība pret izmaiņām;  

 mērījumu precizitāte;  

 uzstādījumu vienkāršība;  

 darbības indikators;  

 detalizēta skala. 



 

VR5 - infrasarkano staru sildītājs   

 

Apraksts  Modelis  Jauda, W Garums, mm 

Ar pastāvīgu pieslēgumu, 230 V VR505 

VR507 

VR510 

500 

750 

1000 

440 

604 

740 

Ar 4-pakāpju slēdzi, ar pastāvīgu pieslēgumu, 230 V VR505 B 

VR507 B 

VR510 B 

500 

750 

1000 

440 

604 

740 

Ar 4-pakāpju slēdzi, pieslēgums caur rozeti ar kabeli, 230 V VR505 KB 

VR507 KB 

VR510 KB 

500 

750 

1000 

440 

604 

740 

Paskaidrojumi: 

K - pieslēgums caur rozeti ar kabeli; 

B - ar 4-pakāpju slēdzi; 

Bez burta K - pastāvīgais pieslēgums. 

 

Citi papildelementi un izmantošanas iespējas 

Termostats - pārvaldnieks un izpildītājmodulis (Master - Slave) 

 

Termostats - pārvaldnieks (Master - ETM, DTM, CRGM) spēj vadīt līdz 10 konvektoriem ar izpildītāj moduļiem SLA 5/24. Modulis SLA, 

saņēmis signālu (6 V patstāvīgās strāvas) no termostata - pārvaldnieka ieslēdz un izslēdz apsildi. Tādā veidā iespējams organizēt visu 

konvektoru un telpu apsildi no vienas vietas, termostata- pārvaldnieka,  kas uzstādīts vienā konvektorā, bet visos pārējos ir moduļi SLA. 

 

Infrasarkano staru siltums nodrošina ātru, komfortablu telpu 

apsildi. Infrasarkano staru sildītājam VR5 ir 4-pakāpju izejas 

slēdzis, tā reflektors, kas pārklāts ar niķeli, efektīvi izplata siltos 

starus. VR5 var tikt izmantots arī slēgtos balkonos, verandās un 

tml.  



 

Apsildes zonu kontroles sistēma Glamox Harmony  

 

Zonu apsildes sistēma - tā ir sistēma efektīvam elektroenerģijas patēriņam. Apsildot tikai tās ēkas daļas, kur tieši  konkrētajā mirklī siltums 

nepieciešams, temperatūras kontrole un elektroenerģijas patēriņa palielināšana elektroierīcēm ir pārdomāts risinājums. Zonu apsildes 

sistēmai ir papildus priekšrocības: zaudējumu, kas saistīti ar siltuma sadalīšanu, minimizēšana, mazi izdevumi, ekspluatācijas laikā, elastība 

pie modernizācijas un iespēja pielietot atsevišķi stāvošām vasaras mājiņām. 

Glamox Harmony CTG Centrālā vadības pults, 24 zonas, pieslēgums caur rozeti, 230 V. 

CRG  Radiovadāmais termostats. Saņem komandas vēlamās temperatūras uzstādīšani no centrālā bloka. 

CFG  Termostats ar adapteri, kas iebūvēts grīdā, 230 V. Saņem komandas vēlamās temperatūras uzstādīšani no centrālā bloka. Tiek 

izmantoti apsildes kabeļiem līdz 14 А. 

COG-e  Dubultā rozete, maks. 10 А, 230 V. Saņem komandas ierīču ieslēgšanās - izslēgšanās funkcijām no centrālā bloka. Tiek izmantoti 

ierīcēm līdz 10 А. 

Vadības (kontroles) sistēma mājām un citiem objektiem.  

 Komforta vadības (kontroles) sistēma GSMG 

Nosūtot SMS iespējams: 

ieslēgt apsildi; izslēgt apsildi; pārbaudīt temperatūru;  

ieslēgt signalizāciju; izslēgt signalizāciju; utt. 

 

SMS saņemsiet, ja: 

telpās notikusi ielaušanās; izcēlies ugunsgrēks; 

nokritusies temperatūra; paaugstinājusies temperatūra; 

pārtraukta elektrības padeve; utt. 

 

Izmantošanas iespējas: 

mājā; dzīvoklī; cita veida telpās;  

elektroierīcēm; utt. 

 

 

 

 

 

Termoregulatori, kas piestiprināmi pie sienas, nodrošina pilnībā 

programmējamu, elektroenerģiju ekonomējošu vadību Multi 

sērijas radiatoriem. Ar radiosignāla palīdzību tie kontrolē sildītāja 

temperatūru, atbilstoši telpā atrodošos cilvēku skaitam un jūsu 

prasībām. Jebkura no 15 zonām var būt atsevišķi 

saprogrammēta katrai stundai 7 dienu periodam, bez tam 

termoregulators pārslēdz sildītājus no „Komforta režīma" uz 

„Ekonomisko režīmu" un otrādi. Pārējās 9 zonas paredzētas 

elektrisku ierīču vadībai: apgaismes, televizora u.t.t.  

Zonu apsildes sistēma = elektroenerģijas taupības sistēma. 

Harmony ļauj vadīt 24 zonu apsildi. 

 

Komforta vadības (kontroles) sistēma GSMG vadāma ar SMS - īsziņām. 

Īsziņas ir īsas un kodētas. Ar vienu īsziņu var tikt dota viena komanda. 

GSMG palīdz samazināt elektroenerģijas patēriņu līdz minimumam. Māja 

būs silta uz Jūsu ierašanos un Jūsu uzturēšanās laikā. Aizbraucot Jūs 

varat uzstādīt temperatūras režīmu „nesasalšana" vai pilnīgi izslēgt 

sistēmu. 


