
Elektriskie apsildes kabeļi,  
zemgrīdas elektriska apsilde,  

 aizsardzība pret aizsalšanu & sniega un ledus 
atkausēšana un citas apsildes sistēmas 

    Produktu prezentācija 

http://www.thomee.se/thomee-gruppen-ab/


Par mums..... 

Mēs esam privāts uzņēmums, dibināts 

2002.gadā - kuru galvenais birojs un 

noliktava atrodas Middelfart, Dānija. 
 
Uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību, kas pieder trīm norvēģu partneriem 

- no kuriem 2 ir valdes locekļi - tomēr nav 

iesaistīti ikdienas biznesā. 
 
Mūsu prioritārie tirgi ir Skandināvijas valstis 

un Lielbritānija - bet mēs arī eksportejam 

savu produkciju uz lielākām ES valstīm - un 

pat tik tālu, kā Ķīnā. 

 



• Mums ir liela pieredze ar apsildes 

kabeļiem vairāk nekā  

       5.000.000 m2 ekspluatācijā 

• Produkcija parbaudīta ar Semko un 

BEAB 

• Mes piedāvājams apsildes paklājus, 

apsildes kabeļus, pašregulējošos kabeļus 

un termostatus, ka arī vieglos montāžas 

aksesuārus. Kā arī aizsardzība no 

aizsalšanas, zemes elektriskos paklājus.    

• Premium kvalitāte - ļoti ar 

konkurētspējīgu cenu 

• Īsie piegādes laiki - elastīga ražošana 

• Piedāvājam labas cenas mūsu 

izplatītājiem 

• Izbaudiet visu 15 gadu garantiju grīdas 

apsildes kabeļiem no Heatcom 

Kāpēc Heatcom ? 



Cluj Stadions 

Romaniā 

 

Champion Leaugue 

Dalibnieks – apsildes kabeļi saglabā zāli visu gadu 

zaļu un sausu. 

42.000 m kabeļa 

6,0 mm - 20W/m 

 

City Star Hangzhou, China 

 

Apsildes paklāji dzīvokļos  City Star – 

pilsētas lepnums 

250.000 m kabeļa  

5,5 mm - 20W/m 

 

NEC  

Birmingham, UK  

 

Automātiska sniega un ledus kausēšana, lai 

pasargātu jumtu no iebrukšanas. 

10.000 m kabeļa 

7,0 mm -  20W/m 

 

Heatcoms produkti ir ar augstu kabeļu kvalitāti. Mūs izvēlās 

klienti no visas pasaules, ja ir nepieciešams produkta ilglaicīgs 

kalpošanas laiks - kā redzams zemāk - pie Cluj futbola 

stadionā Rumānijā, luksusa dzīvokļi City Star Tower, Hangzhou 

Ķīnā, uz Anglijas slavenākā izstāžu centrā vai ģimenē 

Jönssons privātā rezidencē 



Mūsu termostati – 4 veidi ieskaitot arī jauno 

versiju  kokam, parketa un lamināta grīdām  

ar manuālo pārslēdzi temp. ierobežošanai 

Reflektoru plates - 

izolācija un soļu trokšņu 

mazināšanai 3 mm un 6 

mm 

Arī piedāvājam ar 

izturību 50kg / m3 

Alumat  - Specialais 

piedāvājums parketam-, 

laminātam  un koka grīdām 

2 piedāvājumi: 80W & 140W 

Kabeļu komplekts –  

visekonomiskakais variānts ar 

Ø3 mm vai 5mm, koplekta ar 

termostātu vairāki izmēri 

                Iekštelpu instalācijas produkti 

Apsildes paklāji – 

standarta   

3 piedāvājumi: 

 100W, 140W & 190W 

Spoguļa apsilde –

pret aizsvīšanu  6 

izmēri  un jaudu 

no 15W – 100W 

Var pasūtīt 

individūāli jums  



            Citi apsildes kabeļi 

Kabeli izmanto Betona 

sacietēšanai 40W/m – 11 

garumi no 20m – 105m 

7 mm kabelis 20W,  25W 

& 30  W/m 

 

 Piedāvām pāšregulējošos kebļus ar vairākiem 

variāntiem – no 12 līdz 28 W/m 

1) Konstrukcijas – ekonomika 

2) Ražošanai un augstu temperatūru - premium 

Iekštelpu  

3 mm Kabelis 

12 W/m 

pieejami vairāki 

garumi 
 

6,0mm Strong 

kabelis, 

Paredzēts betona 

ieliešanai pieejami 4 

veidi 10W, 14W, 18W 

& /20W 
 5,0mm Strong 

kablis 14 W/m 

paredzēts 

pandusa 

apsildei 

 

7,0mm Strong kabelis 

paredzēts ielu un ciru 

ceļu apsildei -  3 veidi: 

20W, 25W, 30W un 

30W-400V 

Ārtelpu apsildes kabeļi 



   Aizsardzība pret 
aizsalšanu 

 

Plug-in 
”Plug-and-Play” pašregulējošais kabelis – var izmantot 

uzstādīšanai dzeramā ūdens caurulēs 11 W / 1m - ar Schuko 

spraudni - izmēru līdz 60 m. Var arī instalēt tieši uz ūdens caurulēs. 

Frost Safe Plus - 
“Plug-and-Play” 11W 

pašregulējošais kabelis 

ar pieslēguma kabeli un 

iebūvēto termostatu , 

kas ieslēdzās no +3 un 

izslēdzās ap +13 C. 

Garumi no 1.4 līdz 50 m 

Tikai āra uzstādīšanai 

Pipe Guard Plus – ”Plug-and 

Play” 
11W pašregulējošais kabelis ar 

iebūvēto termostatu 

priekš aizsardzība no ūdens cauruļu  

aizsalšanas no iesl/ +3C/ izsl. +13C 

Pislēguma kabelis ar dakšu 

Garumi no 1,4 m līdz 50 m 

     Jumtu apsilde – ”Plug-and-Play” 
       20 W pašregulējošais kabelis ar termostatu: 

       iesl. 5C/ izsl. 15C – Izmēri no 5 m  līdz  50 m 

       ar 2 m pieslēguma kabeli un ar dakšu 220V. 

Betona sacietēšanai 

kabelis 40W/m  
11 izmēri no 20m – 105m 

Frost Safe 
”Plug-and-Play” 13W apsildes kabelis ar 

dakšu un iebūvēto termostatu prikš 

aizsardzības no ūdens cauruļu  

aizsalšanas.  Automātiski ieslēdzās no 

+3C un izslēdzās ap + 13C 

13 Watt/lm – 10 izmēri no 2 m līdz 45 m 



Jaunie eHeat Sērijas 
pašregulējošie apsildes kabeļi 

eHeat sērija tika izstrādāta īpaši sala aizsardzības uzdevumiem kā 

: 

 

 Pret aizsalšanas aizsardzība caurulem, ūdens caurulem, 

notekam, jumtu un tamlīdzīgām vietām. 

 

Kabelis ar aluminija folija ekrānu un ārējais apvalks ir no jaunā 

TPE materiālā 

Aluminijas folija ir viegli savienojuma un daudz ātrāka montāža 

nekā ar parasto vara izolāciju 

 

Ka arī HEATCOM pretaizsalšanas programma ir ar ļoti pievilcīgam 

cenam - salīdzinot ar «konkurentu" rūpnieciskiem 

pašregulējošiem kabeļiem,  mums ir arī programmā, kas domātā 

vairāk rūpnieciskiem un konkrētiem mērķiem.Mums ir 9 variānti ar 

kabeļu izvēli: 

 

eHeat Water 11 W Pielieto cauruļu apsilde no iekšpuses  

eHeat Micro 11 W Pielito neliela diametra caurules apsildīšanai no 

ārpuses .  

eHeat Micro 17 W Pielito neliela diametra caurules apsildīšanai no 

ārpuses . .  -                   

eHeat Guys 23 W Pielieto jumtiem notekrenēm..                 

eHeat Snow 50 W Pielieto betonā, rampas, un ct. apsildei  

eHeat Pipe   10 W – 16 W – 25 W – 30 W var izturēt temperatūru 

līdz 85 grādiem C 



Paralēlās pretestības kabeļi 

Priekš jumtu notekrenēm un noteku 

instalācijai 

 
Vada biezums: 2 mm2 niķeļa un vara 

Ārejais apvalks : silikona Elastomer 

Izturība stieple: Niķelis / Hroms 

Ārējais materiāls: Elastoprene 

Krāsa: Melna 

Temperatūras izturība : -40C līdz +135C  

Pēc standarta: EN 62395 

 
 

 

Šo kabeli var griezt dažādos garumos. Ļoti vienkāršs 

savienojuma veids. 

Pieslēguma kabelis ir iebūvēts – nav nepieciešams papildus 

kabelis. Ir pieejami - 120V, 230V un 400V, ārējais apvalks no 

Elastoprene / Santoprene ir ļoti izturīgs pret UV  saules 

stariem. 

Lai nodrošinātu kabeļu maksimālu mūžu, ieteicams savienot 

to ar vadības ierīci. Kabeli nekad nedrīkst uzstādīt krustniski 

vai parklājoties viens ar otru Jauda:. 15W/1m līdz  90W/1m 

Maks. garumi: 
     30 W – 120 m 

     40 W – 100 m 

10 gadi 

Garantija 

Lai tāda nebūtu…. 



Lai tāda nebūtu…. 

Paralēlās pretestības kabeļi 

10 gadi 

Garantija 



Lai tāda nebūtu …. 

Paralēlās pretestības kabeļi 

10. Ļoti elestīgs un motāžas draudzīgs kabelis 

11. Ir daudz ilgāks kalpošanas laiks, atšķirībā no 

pašregulējoša apsildes kabeļa 

12. Izbaudiet 10 gadu garantiju 

Priekšrocība – šo kabeli ar 

pašregulējošo kabeli 
1. Griezt nepieciešamos garumos 

2. Ir konstanta jauda uz metru neatkarīgi 

uz garumu un temperatūru 

3. kabelis nav starta strāvas 

4. Iespējams pieslēgt salīdzinoši garus 

garumus 

5. Pieslēguma kabelis ir iekšpusē 

6. Loti vienkārši savienojās 

 

 

 

 

7. Ārējā apvalka 

elastopren / santoprene ir 

UV izturīgs 

8. Temperatūras izturība 

no -40C līdz 135C 

9. Pieejams ar ļoti lielu 

jaudu 

 



 

Cauruļu aizsardība no 
aizsalšanas 

FROST SAFE PLUS – 11W pašregulējošais 
kabelis ar iebūvēto termostatu aizsardzība 
pret aizsalšanu 
 

Frost Safe Plus ir paredzēts āra cauruļu 
aizsardība pret aizsalšanu, ūdens līnijām, 
vārstiem, kanalizācijai, sprinkleru sistēmai un 
tamlīdzīgi 
Produkts ir veidots no pašregulējoša apsildes 
kabeļa 11W / m ar pielēguma kabeli un 
termostatu – ar gatavību  pieslēgties 230V 
kontaktligzdāi 
Iebūvēts termostats tiek izmantots tikai un 
vienīgi kā iesl. / izsl. funkciju. Tā nekontrolē 
kabeļa temperatūru, kas ir tieši pašregulējoša 
kabeļa īpašība. 
Termostats nodrošina, ka kabelis tiks ieslēgts, 
kad temperatūra nokrīt zem +3 grādiem C - un 
tad, kad āra temperatūra atkal ir virs +13 C 
grādiem kabelis tiek izslēgts. Tas nozīmē, ka 
kabelis nedarbojās gada griezumā posmā un 
arī vissiltāka gadalaikā. Frost Safe nodrošina 
jaudu 11 W / m pie -5 C grādiem  
temperatūrā.  
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PIPE GUARD PLUS - 11W no pašregulējošais kabelis ar iebūvētu 

termostatu cauruļu apsilde no iekšpuses  
 

Frost Safe Plus ir paredzēts cauruļu apsilde no iekšpuses:  
caurulēs, ūdens līnijām, vārstiem, kanalizācijai, sprinkleru sistēmas un tamlīdzīgi. 
Izolācija ļauj izmantot šo kabeli dzeramajam ūdenim. 
Produkts ir ar pašregulējošo apsildes kabeli 11W / m ar pieslēguma kabeli un termostatu- gatavi 
pieslēgties 230V kontaktligzdai. Iebūvētu termostatu tiek izmantots tikai un vienīgi kā iesl. / izsleg. 
funkciju. Termostats nekontrolē kabeļa temperatūru, pašregulējošais kabeļis konrole sevi pats. 
 

Description Effect Watt Power 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 1,4 m Schuko plug 15W at 5C 0,1A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 2,0 m Schuko plug 22Wat 5C 0,1A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 3,0 m Schuko plug 33W at 5C 0,1A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 4,0 m Schuko plug 44W at 5C 0,2A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 6,0 m Schuko plug 66W at 5C 0,3A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 8,0 m Schuko plug 88W at 5C 0,4A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 10,0 m Schuko plug 110W at 5C 0,5A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 12,0 m Schuko plug 132W at 5C 0,6A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 14,0 m Schuko plug 154W at 5C 0,7A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 16,0 m Schuko plug 176W at 5C 0,8A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 19,0 m Schuko plug 209W at 5C 0,9A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 22,0 m Schuko plug 242Wat 5C 1,1A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 25,0 m Schuko plug 275W at 5C 1,2A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 28,0 m Schuko plug 308W at 5C 1,3A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 35,0 m Schuko plug 385W at 5C 1,7A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 40,0 m Schuko plug 440Wat 5C 1,9A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 45,0 m Schuko plug 495W at 5C 2,2A 

Plug In Plus selflimiting cable 
11W/m 50,0 m Schuko plug 550W at 5C 2,4A 

Approved for drinking water 

 

Termostats nodrošina, ka kabelis ir ieslēgts, kad 
temperatūra nokrīt zem +3 grādiem C - un tad, 
kad āra temperatūra atkal ir virs +13 grādiem C 
kabelis izslēdzas.  Tas nozīmē, ka kabelis netiks 
izmants darba rezīma visos siltākos gadalaikos. 
 
Frost Safe nodrošina jaudu 11 W / m atrodas 5 ° C. 



Kabeļu risinājumi jumtu 

un noteku apsildei 

     Ūdens noteku apsilde 
23 W pašregulējošais kabelis ar iebūvēto 

termostatu: iesl. +5C/izsl. +15C .Izmēri pieejami 

sākot no 5 m līdz 50 m ar 2 m pieslēguma kabeli -  

ar dakšu .  

Laba cena un vienkārša montāža ar iebūvēto              

energoefektīvo termostatu 

 

Tas varētu notikt 

jebkuram… 

 
Pasūti no rūpnīcas vajadzīgo 

garumu 

100% viegli uztādīt uz vietas : 

• Sagatavojiet 

• Uzstādiet 

• Pieslēdziet 

Tas ir tik vienkārši …. 

Garumi  Wati 

6 m 138W 

8 m 184W 

10 m 230W 

12 m 276W 

14 m 322W 

16 m 368W 

19 m 437W 

22 m 506W 

25 m 575W 

28 m 644W 

32 m 736W 

35 m 805W 

40 m 920W 

45 m 1025W 

50 m 1150W 

60 m 1380W 
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Āratipa apsildes paklājs 
300W/m2 

Ārtelpu ziemas paklājs 

300 W/m2 

biezumu 7 mm ar 

pieslēguma kabeli – 10 m 

vadu. 
W:40 cm no 720W – 3360W     

2,4m2 līdz  11,2m2 

W:80 cm no 2400W – 4320W   

8,0m2 līdz 14,4m2 

 

Termostati & sensori 
Vairāki variānti priekš āras apsildes 

Pieejams arī uzstādīšanai karstā asfaltā 

170-240 grādi C līdz 10 minūtēm 

pieejami apsildes  paklāji gan arī 

atsevišķi kabeļi 
Garumi : 29 – 168 m in 230V 

Garumi : 50 – 195 m in 400 V 

Apsildes paklājs: 

W: 40 cm no 720W – 3360W  2,4m2 līdz 11,2m2 

W: 80 cm no 2400W-4320W   8,0m2 līdz 14,4 m2 
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Aizsardzība no sniega 
un ledus - notekām  
un jumtiem 

Ir pieejams Pilns klāsts ar apsildes kabeļiem, 

termostatiem un montāžas aksesuāriem, lai nodrošinātu 

pilnībā automatizētu aizsardzību pret  ledus un sniega 

uzkrāšanos uz jumtiem un notekām 

 

Ietaupa līdz pat 50%, salidzinot ar citu veidu atīrīšanas 

izmaksām, izmantojot mitruma sensoru – tas novērš 

sistēmas aktivizēšanu,  ja ārā ir saus laiks 

7 mm cable 25W or  30  W/m 
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Heating Wrap–Pretsala aizsardzība jūsu 
ūdenscaurulēm. 
Pārvietojamais pašregulējošais apsildes 
kabelis 17W/m ielikts siltumizolācija ar 
tiešo pieslēgumu 
Šo Heating Wrap izmanto ūdenscauruļu apsildei 
kā: būvlaukumā dzerama ūdenscaurules apsildei, 
pārvietojamās tualetēs un citos līdzīgās vietās. 

Heating Wrap ir pieejams dažādos garumos, ja ir 
nepieciešams apsildīt lielāko diametru 
cauruļvadu ir jāsāvieno divi Heating Wrap viens 
ar otru.   

Apkures Heating Wrapi ir 

ļoti kvalitatīvs, kas 

norošinā ilgu mūžu, un to 

var izmantot gadu pēc 

gada ... tādējādi tas ir arī 

ļoti piemērots nomu vai 

celtniecības uzņēmumiem 

Garumi Wati 

3 m  51W 

6 m 102W 

9 m 153W 

12 m 204W 

15 m 255W 

18 m 306W 

21 m 357W 

24 m 408W 

27 m 459W 
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Heatcom – mobilais zemes 

apsildes paklājs 

• Izturīgs ar antipirēno PVC 
pārklājums un neilona šķiedru 
sietu,  apsildes paklājs - IP57 

• 20 mm izolācija 
• Ø 7mm resns apsildes kabelis 
• Iekšpusē alumīnijas folija 

• Ar 8 cilpām pakārinašanai vertikāli 
• Piekarjostas transportēšanai 
      un uzglabāšanai 
• Izvēlies starp 3-F CEE spraudni vai 

dakšu 220V 
• 2,5 m Piesleguma kabelis (”vara”)  

– 230V 
• 2 variānti vai Premium, vai Light. 
• Izmēri 3,0 x 1,0 m / Wati 850W 
• Arī pieejams 6,0 x 0,8 m / Wati 

1400W 

Pielietojums: 
• Apsilda no 20-50 cm dziļu zemes 

virsmu pa diennakti 
• Atkause zemi pirms rakšanas 
• Ūdens tvertņu apsilde 
• No aizsalšans līdz betona sildīšanai 
• Apsilda kabili uz saivas 
• Aizsarga no sniega piemeram: ietves 

vai piebraukšanas ceļus 
• Sasilda auto motoru priekš ātras 

braukšanas 
• Mežu dzīvnieku barību apsilde 
• Atkause savu baseinu no ledus 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tvxUYyLrdVm0LM&tbnid=L5CUWMSxnijgUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demotix.com/news/1779581/construction-industry-cold-grip-winter&ei=w74uUvjQFOXl4gS3poDgCw&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNEOSHT9Ku1AcOIlovf9OiwPqGWs7A&ust=1378881565162691


   P.S – mēs izdomājam produktus, lai jums nebūtu  
jādomā par to risnāšanu 

Posters, brochurers 

quick refence guide, 

floor  splash, 

displays, informativ 

packaging  etc 



 P.S – mēs izdomājam 
produktus, lai jums nebūtu  
jādomā par to risnāšanu 

Brašuras... Kā pareizi 

instalēt…… 

Uz augšu 



Heatcom mājas lapa  
www.heatcom.dk 

 

Viss produktu klāsts un 

tehniska informācija 

Tehniskais 

atbalsts 

Søren 

Bærholm 

Pasūtījuma un 

loģistikas 

vadītājs 

Flemming 

Madsen 

Uzņēmuma vadītājs 

Bjarne Steffen 

Jørgensen 

http://www.heatcom.dk/

