
Exclusively made in Germany.





HEATSTRIP™ je založený na inovativní koncepci tepelného vyzařování, vyvinuté 

a vyráběné výlučně v Německu. Ve srovnání s běžnými infračervenými topidly 

HEATSTRIP™ nevyzařuje žádné rušivé červené světlo. Naše speciální infračervená 

technologie vytváří tepelnou pohodu bez rušivých světelných efektů. HEATSTRIP™  

nabízí stylové tvarové řešení pro vytápění vnějších i vnitřních prostor, jako jsou terasy, 

balkóny, místa pod markýzami, kuřácké koutky, verandy, zimní zahrady či wellness 

prostory.

HEATSTRIP™ – PŘÍJEMNÉ TEPLO



HEATSTRIP™ je topidlo se středním  rozsahem infračerveného vyzařování.  

Infračervená topidla ohřívají přímo osoby a předměty a od nich se teprve ohřívá  

okolní vzduch, podobně jako od slunečního světla. Na rozdíl od běžných elektrických 

a plynových topidel HEATSTRIP™ vytváří příjemnou tepelnou pohodu bez tepelných 

ztrát.

HEATSTRIP™ vyhřívá sálavým teplem prostor do vzdálenosti až 3 m. Základem této 

technologie je ohřát ve vymezeném prostoru nejdříve osoby a předměty s co nejmenšími 

tepelnými ztrátami.

TECHNOLOGIE, INSPIROVANÁ SLUNCEM



POUŽITÍ

• vnějšíprostorybarůarestaurací

• stany,besídkyabalkóny

• bytovéprostory

• krytéterasyabalkóny

• verandyakrytékuřácképrostory

• zimnízahrady

• prostoryvýstavišťaspolečenských
akcí



VÝHODY: 

Kompaktní tvar

• bezrušivéhočervenéhosvětlavyužitím

speciální infračervené technologie

• unikátnívzhledováatvarováflexibilita

 

Efektivní a pohodlné

• jednotnévyzařovánítepla

• možnostpřesnéhonastavení

• extrémněvysokátepelnáúčinnost

• pocitjakovevnitřníchprostorách

• nízkáhlučnost

• odolnostprotivodě

Ekonomický provoz

• infračervenýzdrojnenítřebaměnit

• beznákladůnaúdržbu

Nový HEATSTRIP™ je vyroben z anodizovaných 

hliníkových profilů, které tepelně oddělují přední 

a zadní část topidla. Přední část topidla vyzařuje 

optimálně sálavé teplo až do teploty povrchu  

400 °C, u zadní části topidla nepřesahuje teplota  

povrchu 90 °C a proto nevyzařuje prakticky žádné 

ztrátové teplo. Nízká teplota zadní stěny topidla 

HEATSTRIP™ umožňuje jeho přímou montáž na 

všechny nehořlavé materiály. 

Na dřevo a jiné hořlavé materiály se dodávají 

pevné i nastavovatelné držáky, zajišťující

dostatečnou vzdálenost zadní stěny topidla od 

povrchu.

 

 

KONSTRUKCE  



Nádherně zaoblená žebrovaná přední část topidla HEATSTRIP™ 

bylanavrženas ohledem naoptimální vyzařovacíúhel, zajišťující

dokonalé vyzařování tepla.

HEATSTRIP™ topidla jsou vyrobena z antikorozních hliníkových 

materiálů a z dalších dílů, odolných proti vodě. 

HEATSTRIP™ topidla jsou zcela bezpečná při použití v krytých  
vnějších prostorách, v blízkosti vodních ploch a v prostorách plováren. 

Pro použití v nekrytých vnějších prostorách se dodávají speciální kryty  

z nerez oceli (viz Příslušenství).
HEATSTRIP™ topidla a jejich příslušenství jsou konstruovány  

a zkoušeny pro stupeň krytí IP X4.



Tepelná pohoda závisí na montážní výšce  

topidla, teplotě okolí a na poloze terasy.

HEATSTRIP™jeúčinnějšívkrytých,zetřístran

uzavřených nebo v zasklených terasách. 

I když vítr nemá vliv na infračervené  

paprsky, teplota v otevřených, větru vystavených  

prostorách je pocitově nižší, než skutečná  

teplota. V těchto prostředích se doporučují 

dodatečná opatření na ochranu před větrem.

TEPELNÁ DIFUZE

DOPORUČENÍ:

 

• montážnívýška:  

2,10m–2,5m,max.3m

• knastavenísměruvyzařováníteplase

dodávají nastavovatelné držáky  

(viz Příslušenství)

• dodatečnáopatřeníprotiúčinkůmvětru  

na terasách, otevřených ze tří stran



HEATSTRIP™ MHS 600 HEATSTRIP™ MHS 1800

HEATSTRIP™ MHS 2400 HEATSTRIP™ MHS 3200

Poměry v uzavřených, bezvětrných prostorách při teplotě prostředí 16,5 °C a montážní výšce topidla 2,50 m. 

ca. 21.5 °C

ca. 23.5 °C

ca. 21.5 °C

ca. 23.5 °C

ca. 21.5 °C

ca. 23.5 °C

ca. 170 cm

ca. 100 cm

ca. 195 cm

ca. 110 cm

ca. 195 cm

ca. 110 cm

ca. 195 cm

ca. 110 cm

ca. 195 cm

ca. 110 cm

ca. 21.5 °C

ca. 23.5 °C

ca. 480 cm

ca. 270 cm

ca. 320 cm

ca. 180 cm

ca. 640 cm

ca. 360 cm



HEATSTRIP™ TYPY TOPIDEL 

HEATSTRIP™ – dodávají se  

4 typy topidel s různými 

příkony. Ke každému topidlu se 

dodávají dva držáky pro přímou 

montáž na strop.

MODELY 

MHS-600 
Max.příkon: 600W

Proud:   2,5 A

Rozměry: 600x169x75mm  

(DxVxŠ)

Připojovacíkabel: 1,5m,3x1,5mm 2 s 

bezpečnostní přípojkou o 

tepelné odolnosti do 170 °C,  

s 80 mm dlouhou koncovkou 

na připojení k radiátoru.

Hmotnost:   3 kg

MHS-1800  
Max.příkon: 1800W

Proud:   8 A

Rozměry: 1000x169x75mm  

(DxVxŠ)

Připojovacíkabel: 1,5m,3x1,5mm 2 s  

bezpečnostní přípojkou o 

tepelné odolnosti do 170 °C,  

s 80 mm dlouhou koncovkou 

na připojení k radiátoru.

Hmotnost:   5 kg



MHS-2400  
Max.příkon: 2400W

Proud:   11 A

Rozměry: 1500x169x75mm  

(DxVxŠ)

Připojovacíkabel: 1,5m,3x1,5mm 2 s 

bezpečnostní přípojkou o 

tepelné odolnosti do 170 °C, 

s 80 mm dlouhou koncovkou 

na připojení k radiátoru.

Hmotnost:   8 kg

MHS-3200 
Max.příkon: 3200W

Proud:   14 A

Rozměry: 2000x169x75mm

(DxVxŠ)

Připojovacíkabel: 1,5m,3x1,5mm 2 s 

bezpečnostní přípojkou o 

tepelné odolnosti do 170 °C,  

s 80 mm dlouhou koncovkou 

na připojení k radiátoru.

Hmotnost:   10,5 kg



HEATSTRIP™ LIGHT

U topidla HEATSTRIP™  LIGHT  jsou v 

montážní sadě dva rádiové přijímače 

MHS-FSB (jeden řídí  HEATSTRIP™ 

a jeden osvětlení), jedno dálkové ov -

ládání a odpovídající počet žárovek 

LED. Topení a osvětlení je možné  

regulovat jedním dálkovým ovladačem. 

Rám se světly se dodává i samostatně 

jako příslušenství.

HEATSTRIP™ LIGHT

Typ LIGHT 1800 (na obrázku je MHS-LGHT10)
Max.příkon/Proud: 1800W/8A

ŽárovkaLED: max.8W/0,05A

Osvětlení: 6žárovekLED1W/MR16

(lzepoužítižárovkyLEDmax.2W)

Světelnýtok: 6x30lm

Barevná teplota:  3000 K (teplé bílé)

Rozměry: 1415x470x120mm

Připojovacíkabely: 2x1,5msbezpečnostními  

koncovkami

Hmotnost:  16 kg



Typ LIGHT 2400
Max.příkon/Proud: 2400W/11A

ŽárovkaLED: max.12W/0,08A

Osvětlení: 8žárovekLED1W/MR16

(lzepoužítižárovkyLEDmax.2W)

Světelnýtok: 8x30lm

Barevná teplota:  3000 K (teplé bílé)

Rozměry: 1915x470x120mm

Připojovacíkabely: 2x1,5msbezpečnostními  

koncovkami

Hmotnost:  24 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ

HEATSTRIP™ systém obsahuje 

množství dílů a doplňků, umožňujících 

nejen originální aplikace, ale i zvýšení 

a rozšíření uživatelského komfortu.

Dálkové ovládání ruční (vysílač) MHS-FBHS 

Bezbateriové dálkové ruční ovládání pro čtyři topidla nebo 

čtyři skupiny topidel. Dodává se i v šestitlačítkovém provedení. 

MHS-FBHS  

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MHS-FBWS  

MHS-FBM  

Dálkové ovládání (vysílač) MHS-FBWS 

Bezbateriový rádiový vysílač, umístitelný na stěnu.  

S jedním ovladačem pro ovládání jednoho topidla nebo skupiny  

topidel, se dvěma ovladači pro ovládání dvou topidel nebo skupin  

topidel.

Dálkové ovládání (přijímač) MHS-FBM 

Modul rádiového přijímače, Enocean standard, obsahující 

šestistupňové časování na automatické vypnutí za 0,5 až 12 

h. a 3 stupně nastavení výkonu. Vestavěný je LED displej pro  

volbu módu nastavení, programování, spuštění  

a pohotovostního režimu. Každý přijímač se může použít pro 

různých 28 vysílačů nebo dálkových ovládání. 



Nástěnné konzoly 
NástěnnénerezovékonzolyMHS-WHSLjsouurčenypromontáž

topidel na stěnu. Nastavení konzol je možné od 0° do 90°.

Pevnékonzolypromontážnastěnupodúhlem 45°MHS-WH45.

Všechny konzoly, vyrobené z nerez oceli, se dodávají v páru  

a jsou určeny i pro montáž topidel s Ochranným krytem MHS-

WS.

MHS- WH45  

Ochranný kryt MHS-WS  

Ochranné kryty topidel z nerez oceli, určené pro topidla  

HEATSTRIP™, používaná v nekrytých vnějších prostorách. 

Zakrývají jak topidlo, tak i případné spojovací moduly. Jsou 

dostupné pro všechny čtyři typy topidel HEATSTRIP™.

MHS-WS  

Spojovací modul MHS-ESM 

Spojovací modul je určen ke spojování topidel do kompaktní 

linie topidel a k zakrytí přívodních kabelů.  
MHS-ESM  

MHS-WHSL



Upínací tyče pro montáž na strop 

Upínací tyče MHS-DAH3 (délka 55 mm) a MHS-DAH6 (délka 

85 mm) jsou určeny pro stropy z hořlavých materiálů. Mohou 

se použít i pro stropy z nehořlavých materiálů.

Hliníkové upínací tyče jsou určeny k montáži na stropy vyšší, 

než 2,5 m.

Dodávají se tyto délky tyčí:

• MHS-DAH50odélce545mm

• MHS-DAH30odélce345mm

• MHS-DAHV30odélce300mm

• MHS-DAHV50odélce500mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MHS-DAH3

MHS-DAH50



K montáži na šikmé stropy se doporučuje použít Kloubové 

držáky MHS-DAHGMS.

Držáky pro zavěšení dvou topidel MHS-DAHDOP. Délka 380 mm. 

MHS-DAHDOP

MHS-DAHGMS

Montážní vanička MHS-EINB pro instalaci topidel 

HEATSTRIP™ do podhledů. Dodává se pro všechny čtyři typy 

topidel.

MHS-EINB





RoHS    WEEE-Reg.-Nr. DE 45650441 Speci?cations subject to change without notice.



Made in Germany

Distributor pro ČR:

Able Electric, spol. s r. o.

Ještědská90/117a

460 08  Liberec 8

www. salace.cz

www.bionaire.cz

Výrobce: 
 

MHS GmbH

Kramergasse 32

D-82054 Sauerlach bei München

Germany

www.heatstrip.de


