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Panele grzewcze sufitowe EnergoAqua Industry są stworzone specjalnie dla bezproblemowego i 

ekonomicznego ogrzewania obiektów przemysłowych, hal sportowych, magazynów oraz wszelkich innych 
budynków.  

Klienci dla których ważny jest niski koszt instalacji, bardzo ciche działanie, równomierny rozkład 

temperatury, brak roznoszenia kurzu i zanieczyszczeń oraz pełne bezpieczeństwo pożarowe często 

wybierają to rozwiązanie.    

Panele grzewcze podczerwieni EnergoAqua Industry sprawdzają się bardzo dobrze zarówno w budynkach 

istniejących jak i w nowych obiektach.  Bardzo wysoki komfort pracy  oraz możliwość zasilania z dowolnego 

źródła gorącą wodą to kolejne argumenty przemawiające za stosowaniem tego typu rozwiązania. 



Konstrukcja  
EnergoAqua Industry, EAI, składa się z trzech 

części: blachy grzewczej, rur i izolacji. Posiada 
certyfikat EN14037. 

Panele grzewcze są wyprodukowane z blachy 

aluminiowej 0,9 mm profilowanej na zimno do  

optymalnego kształtu. Posiadają izolację 25 

mm, z wełny mineralnej zasłoniętą od góry 

papą pokrytą plastikiem. Rury wodne stalowe o 

wymiarze Ø 35/32 mm. Maksymalne ciśnienie 
pracy 600 kPa. 

Zasada działania 
Blacha otacza rury na dużym odcinku co 

powoduje że panele  są bardzo wydajne 
energetycznie. Ciepła woda krążąc w rurach 

oddaje ciepło przez przewodzenie do dolnej 
części paneli grzewczych. Ponieważ panel 

grzewczy ma wyższą temperaturę niż 

temperatura powierzchni w pomieszczeniu ciepło 
jako promieniowanie grzewcze podczerwone jest 

oddawane w dół pomieszczenia.  

Techniczna informacja  
 

Rozmiary:  Panele grzewcze wodne EAI są w 
wykonaniu : 

1. EAI-2 z dwoma rurami szerokość 615 mm 
2. EAI-3 z trzema rurami szerokość 900 mm 

 

Długości:  Panele EAI   są produkowane w 

dowolnej długości od 0,5 do 6,0 m w stopniach 
co 0,5 m. Wiele kolejnych paneli grzewczych 

może być połączonych seryjnie do długości 

całkowitej 125 m.  

Zasilanie wodne:  Podłączenie wody wykonujemy 

przez gładką rurę stalową  Ø 35 x 1,5 mm. 

Łączenie:  Panele EAI mogą być łączone na pasy 

grzewcze o długości ponad 6 m. Każdy pas jest 

zbudowany z odcinka przyłączeniowego, pewnej 



ilości odcinków środkowych oraz odcinka 

końcowego.  Poszczególne odcinki są łączone 

przez zaciskanie praskami na rury Ø 35 mm. 
Istnieją warianty połączeń równoległych oraz 

szeregowych z uwagi na opory hydrauliczne,  

spadki ciśnień i przepływy cieczy.   

Podwieszanie :  Panele  EAI podwiesza się pod 
stropem przy pomocy zestawów montażowych 

dodawanych do dostawy  lub innych 

równorzędnych systemów 

Diagramy i dane o mocy grzewczej, spadkach ciśnień, 
przepływach  i różnych sposobach podłączeń oraz 
informacje o sterowaniu i dodatkowym wyposażeniu są w 
naszej broszurce technicznej.  
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Dane sumaryczne do rysunku 

powyżej 

 
1. Moc grzewcza:             do 500 W/m  

2. Długości:                       dowolne w stopniach     

                                       co 0,5 m aż do 6 m. 

3. Szerokości:                    615  oraz 900 mm 

4. Wysokość montażu:    do 30m 

5. Kolor:                             NCS3500 ( standard ,                    

                                        szary) 

6. Masa bez wody:           EAI-2 – 4,5 kg 

                                        EAI-3 -  7,0 kg 

Masa z wodą:               EAI-2  -  6,1 kg 
                                        EAI-3  -  9,3 kg              


