
 

 

Elektrický přímotop TERMOFOL TF-1000WiFi 
s možností ovládání z aplikace – Wi-Fi 

 

 
 

Nástěnný, přenosný, konvektorový, s termostatem v sadě,  
s nožičkami a nástěnným držákem. 

 
 
TF-1000WIFI je moderní a energeticky úsporný konvektorový elektrický přímotop s širokým 
využitím a možností ovládání z libovolného místa na světě pomocí Wi-Fi. Určený k vytápění: 

 
• Ložnice 
• Dětského pokoje 
• Prodejny 
• Koupelny 
• Kanceláře 
• Veřejných budov 
• Hospodářských budov, garáží 

Zařízení má možnost dálkového ovládání pomocí telefonu nebo 
tabletu se systémem Android nebo iOS. 
 

Rychlé zahřátí místnosti garantuje moderní hliníkové nízkoteplotní 
topné těleso vyrobené v nejnovější technologii X-Shape. Přední 
panel je vyroben z tvrzeného skla, topné těleso je vybaveno 
dotykovým, digitálním termostatem s LCD displejem. Zařízení 
obsahuje regulátor teploty s možností změny režimu výkonu 
(100 % / 50 %) a programování týdenního harmonogramu. 

 

Termostat Výkon Watt Proud A 
Frekvence 
proudu Hz 

Hmotnost 
kg 

Topná plocha 
m² 

Množství 
tepla 

Rozměry  
d / š / tl. mm 

Model 

Třída ochrany 1. Ochrana proti úderu elektrickým proudem. Výrobek neobsahuje škodlivé složky. Datum výroby a výrobní číslo se nachází na výrobku. 

      
   

ANO 1000 4,2-4,5 50-60 5,1 10 25 600/380/65 TF-1000WIFI 



 

 

 
Rychlé a efektivní vytápění místností 

 
Elektrický přímotop TERMOFOL TF-1000WiFi s výkonem 1000 W velmi rychle 
vytápí místnost o rozloze do 10 m². Okamžité teplo po zapnutí zařízení a rychlý 
nárůst teploty, ve srovnání se standardními radiátory, garantuje topné těleso 
X-Shape. 
 
 

Zařízení vytopí místnost: 
• Slabé zateplení: 5 m² 
• Střední zateplení: 7 m² 
• Dobré zateplení: 10 m² 

Sada obsahuje: 
• Elektrický přímotop o výkonu 1000 W 
• Návod k montáži 
• Instalační konstrukce 
• Nožičky – volně stojící 
• Záruku 



 

 

Moderní vzhled díky použití čela vyrobeného z tvrzeného skla 
 

 

 
Přední panel je vyroben z tvrzeného skla. 
Topné těleso je vybaveno dotykovým, 
digitálním termostatem s LCD displejem. 
Unikátní design za přijatelnou cenu. Zařízení 
může plnit roli dekoračního radiátoru jak v 
běžných místnostech, tak i těch s moderním 
vzhledem. 
 

Vestavěný programovatelný termostat s 
možností ovládání přes Wi-Fi 

 
Precizní regulace teploty v rozsahu od 5 do 
45 °C s přesností na 1 °C. 
Takto přesná regulace umožňuje nastavení 
určité teploty společně s harmonogramem, díky 
tomu lze minimalizovat provozní náklady. 
Přímotop se ideálně osvědčí např. na 
pracovištích, kde je prováděna lehká fyzická 
práce, a v kancelářských prostorech, kde 
teplota nesmí klesnout pod 18 °C. 
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Specifikace 
 

Vestavěný týdenní programátor 
 

Zařízení umožňuje takové programování, aby v určitou hodinu každého dne v týdnu pracovalo v souladu s 
nastaveným harmonogramem. 
 

Dva režimy výkonu 
 

Přímotop má vestavěný omezovač výkonu, proto může pracovat na 500 W a 1000 W. 
 

Zvýšený stupeň krytí 
 

Elektrický přímotop TF-1000WiFi má stupeň krytí IP24. V souladu s platnými předpisy může být toto 
zařízení umístěno do místností se zvýšenou vlhkostí, např. v koupelně. 
 

Precizní časový vypínač 
 

Zařízení je vybaveno precizním 24hodinovým časovým vypínačem s přesností na 1 hodinu. Je tedy možné 
přesně naplánovat jeho vypnutí v určitou dobu. 
 

Bezpečnost provozu je základem elektrických zařízení 
 

Ochrana proti přehřátí garantuje vypnutí zařízení v případě náhodného zakrytí odvodu vzduchu z 
přímotopu. Pamatujte, každá dodatečná ochrana má vliv na Vaši bezpečnost. 
 

Dálkové ovládání pomocí aplikace TERMOFOL SMART nebo Tuya Smart 
 

Dálkové ovládání topného systému pomocí chytrého telefonu/tabletu s operačním systémem iOS nebo 
Android. Přímotop musí být přes Wi-Fi spojen s routerem, který má přístup k síti. Na chytrém 
telefonu/tabletu musí být nainstalována aplikace TERMOFOL Smart nebo Tuya Smart. Kontrola je možná z 
každého místa na světě. Z jednoho telefonu lze ovládat libovolné množství přímotopů. Aplikace 
TERMOFOL Smart umožňuje kontrolu jakýchkoli topných zařízení (Přímotopy / Topné fólie / Topné 
rohože). 
 
 

TERMOFOL TF-1000WiFi 
 

• Druh: univerzální (možnost montáže do koupelny) 
• Typ: volně stojící s možností instalace na stěnu 
• Topný výkon: 500 W / 1000 W (2 pracovní režimy) 
• Napájení: ~230 V / 50 Hz 
• Vestavěný timer: ANO 
• Vestavěný termostat: ANO 
• Stupeň krytí: IP24 
• Výkon (A) - slabé zateplení: 5 m² 
• Výkon (B) - střední zateplení: 7 m² 
• Výkon (C) - dobré zateplení: 10 m² 
• Rozměry (š x v x h) 600/380/65 mm 
• Hmotnost: 5,1 kg 

Aplikace Termofol Smart 


