Corpuri Radiante Electrice

ÎNCÃLZIREA PRIN RADIAÞIE ESTE ECONOMICÃ ªI SE
AJUNGE LA TEMPERATURA DE LUCRU ÎNTR-UN TIMP
SCÃZUT.

Sistemul de corpuri electrice EnergoCassette poate fi montat în tavane false (profil T) sau direct pe tavan,
fixat pe console suplimentare. Corpul radiant poate fi montat la o înãlþime de aproximativ 3,5 m. Acesta are o
temperaturã scãzutã la suprafaþã, nu mai mare de 100°C emiþând o cãldurã plãcutã ºi confortabilã. Este
indicat pentru o gamã largã de aplicaþii, de la ºcoli pânã la grajduri. Elibereazã pereþii ºi podeaua, salvând
spaþiu ºi energie de aprox. 15-30%.

Sistemul de încãlzire prin radiaþie montat pe tavan
reprezintã un mod natural ºi confortabil pentru
încãlzirea spaþiilor. EnergoCassette radiazã
cãldurã ºi încãlzeºte podelele, pereþii ºi obiectele
din încãpere la fel cum soarele încãlzeºte pãmântul.
Astfel, temperatura aerului din încãpere poate sã fie
scãzutã ºi totuºi sã se obþinã acelaºi confort termic,
economisind energie în proporþie de 15-30%.
Datoritã temperaturii de suprafaþã scãzute,
EnergoCassette este indicat pentru încãperi cu
înãlþime micã, ajungând la o înãlþime maximã de
montaj de 3,5m. Designul elegant ºi stilat este
indicat pentru spaþii cum ar fi birouri, ºcoli, spitale,
case. Fiind rezistent la apã ºi creat pentru zone
umede, uscate sau spaþii cu pericol de incendiu,
sistemul poate fi folosit în bãi, agriculturã ºi industria
celulozei.
Sistemul de corpuri radiante EnergoCassette este
un model universal, proiectat pentru a se încadra
într-un profil T, (15-24mm), în tavanul fals sau pentru
a putea fi aplicat pe tavan, fixându-se cu ajutorul
unor console de susþinere (vezi fig. 3). Astfel, fiind
montate pe tavan, se creazã mai mult spaþiu în
încãpere. De asemenea, montat pe tavan, sistemul
nu se aflã in contact direct cu oamenii ºi poate fi
astfel folosit în spaþiile publice.
EnergoCassete este vopsit în alb fiind disponibile 2
modele: ENC300 ºi ENC600 la 230-240V (vezi
tabelul).
Montajul corpurilor electrice se efectueazã de cãtre
un electrician autorizat. Cablurile de legãturã sunt
conectate la o borna de 4mm în cutia de racord,
deasupra corpului radiant. Este posibilã
interconectarea între mai multe corpuri radiante.
Controlul temperaturii se realizeazã prin utilizarea
termostatelor de camerã, iar acolo unde sunt
montate mai multe corpuri radiante în aceeaºi
încãpere poate fi folosit panoul de control.

Tip

ENC 300
ENC 600

cm

230-240 V~

300-327 W
600-655 W

L

B

H

59,3
119,3

59,3
59,3

4,5
4,5

kg
C/C1 C/C2
27,5
37,0

17,5
27,0

5,5
10,0

L=Lungime; B=Lãþime; H=Adâncime
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