EnergoAqua Line

Wodne ogrzewanie sufitowe

BARDZO LEKKIE

Najlżejsze w Polsce tylko 10 kg/m bieżący panelu 120 cm z wodą
Promienniki wodne - ogrzewanie sufitowe dla Tych którzy chcą mieć bezproblemowy system grzewczy z niskimi
koszytami ogrzewania oraz równomierne i przyjemne ciepło w całym obiekcie. Jednocześnie otrzymujesz bardzo
dopracowane i uszlachetnione ogrzewanie które jest ekonomiczne, bezpieczne i komfortowe.
Zasilanie ogrzewania może być realizowane z kotłowni opalanej każdym rodzajem paliwa lub wprost z pomp ciepła.
Wodne ogrzewanie EnergoAqua Line jest odpowiednie dla biur, sklepów, supermarkietów, szkół i fabryk.
Nie zajmuje cennego miejsca na posadzce zwaszcza w małych lokalach i jest praktycznie niewidoczne.
Nadaje się zarówno do obiektów nowych,przebudowanych i remontowanych.

Konstrukcja

EnergoAqua Line, EAL, składa się z trzech części:
blachy emitującej ciepło, rur oraz izolacji termicznej.
Posiada znak CE-EN14037.
Panele grzewcze są produkowane z blachy aluminiowej
0,6 mm formowanej na zimno.
Isolacja gubości 28 mm jest z pianki poliuretanowej PU.
Rury wykonane z miedzi są w rozmiarach Ø 12, 15
lub 22 mm. Maksymalne ciśnienie w instalacji 600 kPa.

Zasada działania
Blacha precyzyjnie dotyka do rur na dużej powierzchni
co powoduje że panele są bardzo wydajne energetycznie.
Ciepła woda krążąc w rurach przekazuje ciepło do dolnej
części paneli grzewczych emitującej ciepło.
Ponieważ panele grzewcze mają wyższą temperaturę
niż temperatura w pomieszczeniu oddają ciepło w
kierunku posadzek, ścian oraz osób.
Panele dają duży komfort cieplny ponieważ działają
całkowicie bez ruchu powietrza.
Nadają się na dogrzewanie miejsc pracy lub technologii.

Techniczna informacja
DŽĚĞůĞ: WĂŶĞůĞEAL są w wykonaniu z dwoma, czterema
lub sześcioma rurami oraz mają trzy szerokości – 400, 800
i 1200 mm.
ųƵŐŽƑĐŝ:WĂŶĞůĞ EAL są wykonywane na zamówienie
w dowolnej długości co 0,1 m od 1,0 m.
Maksymalna długość jednego panelu to 6,0 m.
Kilka paneli może być połączonych w szereg do 25 m.
WŽĚųČĐǌĞŶŝĞǁŽĚǇ: Podłączenie wody wykonuje się
rurami Ø 12, 15 lub 22 mm.
BČĐǌĞŶŝĞ: WĂŶĞůĞEAL mogą być łączone powiędzy sobą.
Jeden obwód składa się zawsze z sekcji podłączenia,
sekcji środkowej jednej lub kilku oraz sekcji
zakończeniowej. Sekcje powinny być łączone systemem
prasek zaprasowywanych Występują różne rodzaje
połączeń paneli w zależności od ciśnień i przepływów
które dzielimy na szeregowe lub równoległe.
WŽĚǁŝĞƐǌĂŶŝĞ: WĂŶĞůĞEAL można podwieszać
pod stropem na oryginalnych uchwytach.
Panele mogą być montowane wprost do stropu
lub wpuszczane w różne sufity podwieszane systemowe. 
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B = 400 mm

B = 800 mm

B = 1200 mm

Dane techniczne
Moc:
Długości:
		
Szerokości:
Wysokość montażu:
Kolory:
Masa/m bez wody:
		
		
Masa/m z wodą:
		
		

Moc do 700 W/m
Dowolne co 100 mm od
1000 mm, do 6000 mm.
400, 800 samt 1200 mm
do 15 m od posadzki
RAL 9010 (ciepły biały)
EAL-2 – 2,6 kg
EAL-4 – 5,2 kg
EAL-6 – 7,8 kg
EAL-2 – 3,5 kg
EAL-4 – 7,2 kg
EAL-6 – 10,8 kg
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