Panouri radiante

IP20-IP44

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE CARE SE ÎMBINÃ PERFECT CU
MEDIUL OFERIND UN CONFORT TERMIC PLÃCUT

Sistemul de panouri radiante EnergoLine poate fi montat sub bãnci în biserici, sãli de aºteptare, sãli, holuri,
sãli de sport, tribune etc. Montajul pe tavan este eficient pânã la o înãlþime de 3m. Nu incomodeazã ºi se
îmbinã foarte bine cu mediul din punct de vedere estetic. Sistemul de panouri electrice are grad de protecþie
IP44 ºi prin construcþie este rezistent la apã, putând fi folosit atât în zone umede cât ºi uscate.

Panoul EnergoLine este îngust, doar 3,5cm, iar
suprafaþa de încãlzire are o temperaturã scãzutã,
radiind cãldurã. Sistemul a fost proiectat special
pentru a fi montat sub bãnci sau pe tavane.
Montat sub bãnci, sistemul de panouri radiante
poate fi utilizat în biserici, sãli de aºteptare, sãli de
sport. Astfel, panoul încãlzeºte banca ºi podeaua
de sub bancã. Aceasta reprezintã o metodã
foarte bunã de a încãlzi anumite pãrþi din cadrul
încãperilor care au un volum mare de aer ce nu
trebuie încãlzit. Panoul radiant care poate fi
montat sub bãnci se încãlzeºte într-un timp scurt
ºi oferã o cãldurã confortabilã. Are nevoie de o
cantitate scãzutã de energie , prin urmare este
economic.
Montat pe tavan, sistemul de panouri radiante
este indicat pentru spaþii mici care au o înãlþime
de montaj de max. 3m. Poate fi instalat pe tavan
sau pe perete. Sistemul înlocuieºte eficient
pierderile de cãldurã ºi reduce curenþii de aer.
Oferã un confort termic sporit ºi scade costurile
cu 15-25% în comparaþie cu un sistem de
încãlzire tradiþional. Designul îngust ºi elegant se
armonizeazã cu mediul ºi oferã o ecomonie de
spaþiu atunci când sistemul e montat pe tavan. De
asemenea, sistemul EnergoLine nu intrã în
contact direct cu oamenii ºi poate fi astfel folosit în
spaþiile publice.
EnergoLine este vopsit în alb ºi sunt disponibile
2 mãrimi la 230-240V. Sistemul de panouri
electrice are grad de protecþie IP44 ºi prin
construcþie este rezistent la apã, putând fi folosit
atât în zone umede cât ºi uscate.
Montajul panourilor radiante se efectueazã de
cãtre un electrician autorizat. Cablurile de
legãturã sunt conectate la o bornã de 4mm în
cutia de racord, deasupra corpului radiant.
Conectarea între mai multe corpuri radiante este
de asemenea posibilã. 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.
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L=Lungime; B=Lãþime; H=Adâncime
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