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Energo Aqua Cassette LE 

      Podczerwone promienniki wodne  

Zintegrowany inteligentny system ogrzewania wodnego 

o całkowicie gładkiej powierzchni 
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Dane techniczne 

 

 

- Materiał, 1 mm płyta aluminiowa, 12 mm rura miedziana, izolacja z wełny szklanej 

- Lakierowana lakierem proszkowym, 

- Kolor, standardowy kolor to biały RAL 9003, inne kolory dostępne za dopłatą, 

- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, 

- Maksymalna temperatura wody 90 °C, 

- Podłączenie, 2 x gładki koniec rury do połączenia zaciskowego lub zagniatanego. 

 

 

 

Kody zamówień   

 

EAC-LE      B600 x L2400  

Długość (mm) 

Szerokość (mm) 

Nazwa produktu  
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Modele i zawieszenie 

 

Promienniki kasetonowe wodne EnergoAqua LE, EAC-LE, są specjalnie zaprojektowane do 

montażu w sufitach podwieszanych. Ich wymiary są dostosowane do zastosowania w 

modułach sufitów podwieszanych o szerokości 600 mm.  Ponieważ promienniki są bardzo 

płaskie, tylko 40 mm, pasują do większości stropów podwieszanych.  Po wbudowaniu 

można je łatwo zintegrować z powierzchnią sufitu.  

Panel grzewczy jest izolowany fabrycznie od góry i ma wygięte końce rur dla łatwego 

podłączenia do zasilania. 

EnergoAqua Cassette-LE zawsze ma regulowane uchwyty montażowe, 

przy pomocy których można je łatwo wypoziomować. Ten typ montażu 

pozwala na szeregowe połączenie promienników. Uchwyty zamawia się 

osobno. 

Regulowany uchwyt 

 

 

Panel jest dostępny w długościach L pasujących do modułów 1200, 1800, 2400 i 3000 mm. 

Możemy również wyprodukować promienniki o długości 600 mm, ale moc grzewcza jest 

wyraźnie zmniejszona. 

 

 

http://www.promiennik.pl/


-4- 

Cracow Consulting Company 
Stojowice 72 
32-410 Dobczyce                                     www.promiennik.pl         email.promiennik@promiennik.pl 

 

Wymiary promienników są dostosowane do łatwego montażu. 

 

 

Nie ma znaczenia, którą końcówkę rury w promienniku podłącza się do zasilenia. 

Wymiary między rurami wynoszą 429 mm ± 2 mm. 

 

EAC-LE, zabezpieczenie strat ciepła przez szyby – panele podwieszone kolor szary 
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Spadki ciśnień  

 

 Poniżej znajdują się wykresy spadku ciśnienia dla czterech odcinków EAC-LE z rurkami 12 

mm. W celu zapewnienia przepływu turbulentnego, a tym samym najlepszej wydajności , 

przepływ nie powinien być mniejszy niż 0,02 litra / sekundę. 
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Przepływ l/s 

EA C LE -  B600-12-L1200 
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Moce grzewcze 

 

Wydajność grzewcza mierzona zgodnie z EN 14037-2- promiennik swobodnie wiszący.  

Po zainstalowaniu należy założyć, że promiennik ma nieco niższą moc znamionową, ale zależy to od 

warunków. Niewielka część mocy wydziela się na górze promiennika co również ogrzewa obiekt i będzie 

korzystna dla całego budynku.  

Wydajność mocy zgodnie z EN 14037-3.  

Obliczono według Q = K x (ΔTm)  

Q = dostarczona moc, W / m 

K = Współczynnik ciepła dla modelu  

ΔTm = różnica między średnią temperaturą wody a temperaturą pomieszczenia, 

 ° K n = wykładnik ciepła modelu  

Ponieważ EAC-LE jest wykonany w module o szerokości 600 mm, podaje się moce dla dostępnych 

długości. 

EnergoAqua Cassette LE B600 x L 

 

 Swobodnie wiszące 

Długość(mm)  Moc (W) 

75/65-20  
Moc (W) 

55/45-20  

1200  341  184  

1800  512  276  

2400  759  409  

3000  948  511  
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Przepływ  l/s 

EA C - LE  B600-12-L3000 
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