ECOSUN

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ НЕОБХОДИМАТА НИ МОЩНОСТ ПАНЕЛИ?

За зоново отопление отопление, при
височина на монтаж приблизително 5-6m.
Изчисляваме площа, която ще покрие
панелът по следният начин:
Ефективна мощност:
Pe = 0,6 х P (или 0,7 P)
(P = мощността на избраният панел)

Отопляема площ:
S = (L+0,6хH) x (W+0,6хH) = (1,5+3,6) x
(0,33+3,6) = 5,1 x 3,93 = около 9m2
Мощност на кв.м:
Pe/S = 2160/9 = 240W/m2

Площ, която ще покрие панелът:
S = (L + 0,6H) (W+0,6H)
L- дължината на панела [m],
W- широчината на панела [m],
H – височина на монтаж на панела [m]

За стандартно цялостно лъчисто
отопление, първо трябва да се изчислят
топлинните загуби на помещението, преди
да се определи какви панели да се
инсталират.

Забележка!
Обикновенно когато височината на монтаж
е 4м, Радиантните панели FENIX покриват
площ с размери около 3,8 x 2,7m, грубо
10m2, където мощността на радиантното
отопление на кв.м. варира между 180 -220
W/m2, в зависимост от мощността на
панела.
За да бъде ефективно отоплението,
трябва мощността на кв.м,която се
получава да е
повече от 150W/m2.

За случаите в които, клиентите не
разполагат с проект за топлинните загуби
на помещението, което желаят да
отопляват, е възможно необходимата да се
инсталира мощност, да се изчисли грубо в
зависимост от обема (m3) на помещението:

Пример за Отоплителен панел ECOSUN S 36:
Височина на монтаж:
H = 6m
Ефективна мощност на панела:
P = Ecosun S 36 (3600W) , размери панел
1500х330х50мм
Pe = 0,6хP =0.6 х 3600= 2160W
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ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ
РАДИАНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

- Помещения до 100m3 трябва да
подсигурите приблизително 45W/m3
- Помещения от 100m3 – 500m3 трябва
да подсигурите приблизително 35W/m3
- Помещения от 500m3 – 1000m3 трябва
да подсигурите приблизително 30W/m3
- Помещения над 1000m3 – 25W/m3
Но това са груби сметки (когато не са
известни топлинните загуби) и не можем
да гарантираме на 100%, че инсталираната
мощност ще бъде достатъчна. Всичко
зависи от това колко добре е изолирано
помещението ви.

ECOFLOOR

Bulgaria

София 1000
бул. Дондуков 57 б
тел. / факс : 02 943 41 58
моб.: 0889 666 413
моб.: 0889 666 415
e-mail: info@ecoﬂoor-bg.com

www.ecoﬂoor-bg.com

www.ecoﬂoor-bg.com

ECOFLOOR

Bulgaria

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FENIX

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА РАДИАНТНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

Радиантните отоплителни панели предават топлината
основно като я излъчват. Принципът им на действие
много наподобява излъчването на слънчева енергия,
което стопля повърхността на обектите и хората
в стаята. Това е нежна, естествена и комфортна
отоплителна система, която има много предимства
пред обикновените конвекционни системи. Конвекторът
(при обикновеното отопление) затопля главно въздуха,
който от своя страна предава топлината, докато се
движи над обектите, които трябва да бъдат затоплени,
докато при радиантното отопление топлинният поток е
насочен предимно към затоплянето на самите обекти
и хора, а затоплянето на въздуха е вторично.
Затопляне на околната среда от ECOSUN

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

От горепосочения принцип следват следните
предимства на тази отоплителна система:
Хората и предметите биват загрявани директно,
затоплянето на въздуха е вторичен ефект, вследствие
от повишената повърхностна температура на обектите
в помещението.
Комфортна среда се постига при много по-ниска
температура на въздуха.
Друго много съществено предимство на тази
отоплителна ситема е бързото действие- ефектът от
работата й се усеща след няколко минути.

Автосервизи и автосалони.

Между подат и таванат (вертикален профил)
температурата е много по-равномерно разпределена,
разликата е около 1-2º C, докато при конвекционалното
затопляне тя е 1º C на всеки 30-50 см.
Благодарение на намалената въздушна циркулация
намаляват значително нивата на прах и други частици,
като по този начин се намалява възможността за
развиването на различни заболявания, като астма,
възпаления на лигавицата и други.
Намалява се конденза по стените.
Панелите не изискват никаква поддръжка.
Спестяването на енергия (в сравнение с
конвекционалното отопление) е минимум 18-24%.

Обикновена дискомфортна отоплителна система

Отдалечени работни места, зали за изложения и др.

Технически данни
Високотемпературни панели ECOSUNТе са снабдени с плоска повърхност, която гарантира
излъчване при ъгъл от 180° ( т.нар. полусферично
излъчване ).Температурата на повърхността на
излъчващия елемент е приблизително 350°C.
Тази температура осигурява сравнително висока
плътност на излъчвания поток. Поради тази причина
високотемпературните панели са направени за
окачване на високи места – 3 - 8м

Радиантните панели се използват за цялостно,
допълнително
или
зоново отопление на
топлоизолирани сгради с високи тавани.
Най-често високотемпературните отоплителни панели
се използват за отоплението на:

Халета, складове, и промишлени сгради.

Църкви.

Зони за пушачи в заведения, магазини, обществени и
административни офиси, седалища на компании,
училища, културни и медицински съоражения и др.

