EnergoLine

Elektrisk Bänk/Takvärmare

EnergoLine monteras under bänkar i kyrkor, väntsalar, idrottsanläggningar mm. Den passar även för takmontage i mindre utrymmen, upp till 3 m takhöjd.
Den tunna, eleganta värmaren avger en mjuk och behaglig värme och smälter väl in i miljön. Den har
skyddsklass IP44 och är godkänd för torra, fuktiga och våta rum.
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Hur fungerar det?
EnergoLine, EL, är en tunn lågtempererad värmepanel
som bygger ner endast 35 mm. Den avger till största delen en mjuk värmestrålning och är speciellt framtagen att
passa som både bänk- och takvärmare.
Som bänkvärmare monteras EL under bänkar i t.ex.
kyrkor, väntsalar, idrottsanläggningar mm. Den värmer
dels upp bänken, men även golvet under. Detta uppvärmningssätt är speciellt lämpligt i lokaler där inte den övriga
luften önskas uppvärmd. Bänkvärmarna ger en snabb och
behaglig värme dit den behövs, samtidigt får man en bra
ekonomi med låg energiförbrukning!
Som takvärmare är EL speciellt lämplig för mindre utrymmen med låga takhöjder upp till 3 m. Den förhindrar
effektivt förluster och kallras samt ger en mycket hög
värmekomfort. Energibesparingar på upp till 25% är inte
ovanliga, jämfört med konventionella värmesystem.
Det tunna och eleganta utförandet smälter diskret in i
rumsmiljön, där takmontaget frigör värdefull golv- och
väggyta, samtidigt är värmaren skyddad ifrån beröring
och skadegörelse. Ett utmärkt val av värmesystem för offentliga miljöer.

Design och utförande
EnergoLine består av en galvaniserad stålplåt som är
pulverlackerad i vit kulör - RAL9016. Värmarens baksida,
mot bänk/tak, är isolerad. EL är konstruerad för en lång
livslängd med ett robust och hållbart värmeelement.
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Teknisk Information
Effekt: 150W eller 220W, 230V.
Skydds- och kapslingsklass: Klass I - IP44.
Monteringshöjd: Upp till ca 3 m.
Elanslutning: Fast installation till en 4 mm2 kopplingsplint
i kopplingsutrymmet. Vidarekoppling till flera värmare är
möjlig.
Upphängning: EL har fasta monteringsbleck vid varje
kortsida och fästs dikt mot bänk eller mot tak.
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Mer information om montering och installation finns i vår tekniska broschyr. Värmereglering sker enklast med någon av våra
rumstermostater eller värmeregulatorer.
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