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Как да изчислим мощността, броя и 
височината на монтаж на радиантните 
панели?
1.Пресметнете топлинните загуби за 
определената площ Q(W)
Коефициент на топлопропускливост (U):
стени < 0.5 W/m2K, под < 0.5 W/m2K,
таван < 0.35 W/m2K.
По-високи стойности на (U) означават 
повишаване на оперативните разходи и 
намаляване на топлинния комфорт!
2.Общата заложена мощност на всички 
панели трябва да бъде с 20% повече от 
изчислените топлинни загуби: P= 1,2 * Q [W]
3.Общо заложената мощност на кв.м. не 
трябва да превишава 150W или P/S<150W/
m2, където S е площа на отопляваната зона 
[W]
4.Пресметнете минималният    брой 
необходими отоплителни панели n за 
създаването на хомогенно радиантно поле 
n>S/H2, където H е височината на монтаж 
[m]
5.Необходимо е да се съобразите с 
изискванията за минималните разстояния 
между панелите и между панелите и 
стените на помещението, както е показано 
на фигурата:

  

Панелите могат да бъдат монтирани 
директно на тавана, използвайки рамката 
за прикрепяне (която е част от монтажните 
комплекти) или като се поставят на въже 
или верига.

ВНИМАНИЕ: Температурата на въздуха 
около радиантния панел ECOSUN не бива 
да превишава 30°C.
Радиантните отоплители от 300 W до 1200 
W се захранват на 230V

6.Определяме височината на монтаж според 
това каква е мощността на панелът, който 
ни е необходим:
300 W - 2,7 до 3,2 m
600 W - 3,0 до 3,8 m
700 W - 3,0 до 3,8 m
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ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FENIX
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ИЗБОР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ПАНЕЛИ

Вид

E 100 К
E 200 К
E 270 К
E 330 К
E 400 К
E 300 U
E 600 U

E700 IKP
E700 IN
E700 IN-2

E 300 c
600/VT
E 600 c
600/VT

E 700 U

Размери

(мм)
500x320x35
750x320x35

1000x320x35
1250x320x35
1500x320x35
592x592x30

1192x592x30

574x574x35

574x1174x35

1192x592x30

Клас на
защитеност

IP 54
IP 65

EExell T3

IP 20

IP 44

IP 20

Приложение

Постигане на
конфортна

температура на
пейки в църкви,

будки и т.н.
Универсален

панел за
жилищни и 
нежилищни

пространства

Промишлени и 
селскостопански сгради, 

работилници
оранжерии

Тегло

(кг)

10,6

2,5
3,7
5,2
6,6
7,9
5,0

10,1

10,5
4,6

9,4

10,9

Мощност

(W)
100
200
270
330
400
300
600

700
300

600

700

Волтаж

(V)

230 

230 

230 

230 

Вертикално
или

хоризонтално
окачване

2,5 - 3

2,7 - 3,8

2,5 - 3

След
оценяване на 
специфични

условия

Препоръчителна
височина

(м)



Обществени и административни офиси, седалища на компании, 
училища, културни и медицински съоръжения, зали за изложби 
и др.

Нискотемпературни панели ECOSUN-
Те са снабдени с плоска повърхност, която гарантира 
излъчване при ъгъл от 180° ( т.нар. полусферично 
излъчване ). Максималната температурата 
на повърхността на излъчващия елемент е 
приблизително 110°C, като плътността на излъченият 
поток е сравнително ниска, и поради тази причина 
препоръчителната височина на окачване на панелите 
е 2,5 - 3,8 м.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА РАДИАНТНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

ПРЕДИМСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

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

   Обикновена дискомфортна отоплителна система 

Църкви

Търговски центрове, магазини и супермаркети.

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.

 Между подът и таванът (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 кондензът по стените.
  Панелите не изискват никаква поддръжка.
  Спестяването на енергия (в сравнение с 

конвекционалното отопление) е минимум 18-24%.

Радиантните панели се използват за цялостно, 
допълнително или зоново отопление на топлоизолирани 
сгради, с височина на таваните от 2,5 до 3,8метра.

Най-често нискотемпературните отоплителни панели 
се използват за отоплението на:
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