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undertree

undertree

стратегия

произведено в Италия

високо качество

в съответствие с изискванията на хоризонт 2020

изследвания и развитие

патентовани технологии

мисия

Да запълним конкурентната празнина в климатизацията, 
като предложим интегрирано решение за отопление и
охлаждане, което се базира на патентована система от 
лъчисти панели, въздухообработващи машини и 
иновативни модули за контрол и управление. 

Да станем лидери в иновативното отопление и охлаждане,
като комбинираме икономията на енергия с изкуството за 
комфорта на вътрешното пространство.  
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които идват от тавана
топлината и прохладата, 
таванна лъчиста система

равномерно отопление и охлаждане

висока ефективност и икономия на енергия

висока гъвкавост

повишава качеството на живот и ефективността на персонала

 

• различни източници на енергия (газ/електричество)

• пълно интегриране на различните елементи и
прецизен контрол на входните и изходните параметри

• тишината, чистотата и липсата на въздушни потоци са в основата
на домашния комфорт и повишават продуктивността в офиса.
(данните се потвърждават от доклад на Харвардския Университет) 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037

• модулност на системата
• бърз и лесен монтаж. Системата е подходяща 

за различни видове сгради: жилищни, офисни, музейни, 
хотелски, болнични, търговски...

• климатичен комфорт 

(еднаква температура във всяка точка на помещението)
• обновени и контролирани въздушни потоци, при много ниска скорост

• правилно ниво на влажност
    (електронно управление, което гарантира коректна точка на оросяване)

• голямата излъчваща повърхност на тавана  
осигурява ефективно отопление и охлаждане, 
като предлага високи нива на комфорт и ниска 
консумация на енергия.

• идеална температура, през всеки сезон на годината. 

Лъчистата система UT, гарантира ниво на комфорт, 
което никога не е достигано с познатите технологии,
благодарение на патентован софтуер и OECP (Optimized Energy & 
Comfort Performance) 



76

undertree

205
Ep [kWh/(m2y)]

113
Ep [kWh/(m2y)]

106
Ep [kWh/(m2y)]

91
Ep [kWh/(m2y)]

59
Ep [kWh/(m2y)]

-45% -48% -56% -71%

повече комфорт, по-малка
консумация

консумация (източник на енергия - Ep)

котел
електрическо отопление радиатори с лъчисти панели 

   с котел
лъчисти панели 
с термопомпа
въздух-вода

лъчисти панели 
с термопомпа 

вода-вода

таванна лъчиста система

Целта на всички климатичи системи е да поддържат 
предварително зададени температури и относителна 
влажност, независимо от външните условия.
За разлика от стандартните системи за отопление и 
охлаждане, лъчистите системи, при чувствително 
по-ниски температури, осигуряват по-добър вътрешен 
комфорт и имат по-малки разходи на енергия.
Лъчистите системи могат да се монтират в сгради с 
различно предназначение: жилищни помещения, 
офиси, музеи, болници, търговски и индустриални 
пострйки. Нещо повече, те идеално се вписват в 
интериора, както при ново строителство, така и при 
основен ремонт.
Комбинацията от ефективни генератори (кондензни 
котли, термопомпи...) и лъчисти панели, гарантира 
икономии на енергия, високо ниво на комфорт, липса 
на въздушни течения и всякакви шумове.
Лъчистите системи лесно стават част от вътрешното 
простанство и дават възможност за различни 
дизайнерски решения.
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D B AA AAA

AAA

енергийна ефективност на лъчистите системи

контрол на една зона:

един  термостат,  разположен  в  
централната част на къщата

• един термостат 
• регулатор ON/OFF

контрол във всяко помещение: зонов контрол + климатичен контрол: контрол във всяко помещение + климатичен контрол:

• сензор във всяка стая
• PI контролер или PID контролер 

таванни лъчисти панели           0,882 C таванни лъчисти панели            0,882 C

стенни лъчисти панели  0,839 D

един термостат, разположен в централната част

• циркулационна помпа / IEE > 0.23/ • циркулационна помпа / IEE > 0.23 / 

• един термостат + климатичен контрол
• P контролер с пропорционална точност 1°C 
• балансирана система• балансирана система • небалансирана система
• циркулационна помпа / IEE ≤ 0,23 /

таванни лъчисти панели  0,950 AA

стенни лъчисти панели  0,931 A

сензори във всяка стая, разположени в хола, кухнята, 
на къщата и към него свързан външен сензор спалните и към тях свързан външен температурен сензор

• сензор във всяка стая + климатичен контрол
• PI контролер или PID контролер
• балансирана система
• циркулационна помпа / IEE ≤ 0.23 /

таванни лъчисти панели  0,980 AA
подови лъчисти панели  0,960 AA
стенни лъчисти панели  0,960 AA

подови лъчисти панели  0,931 Aподови лъчисти панели  0,839 Dподови лъчисти панели             0,839 D
стенни лъчисти панели               0,839 D

топлинна енергия 
намаляване на полезната (референция: жилищна сграда с разгърната 

площ 100 кв.м, годишна консумация 50 KWh / 
[кв.м / година] Сравнението се прави със сграда 
с ефективност на системата за управление,  
равна на 0.75, съгласно UNI EN 15251-2-1)

 - 2.064 kWh/година

- 1.893 kWh/година

 - 1.774 kWh/година

 - 1.648 kWh/година

 - 1.517 kWh/година

Етикет за качество

сензори във всяка стая, разположени в хола, 
кухнята и спалните

примери за приложение

AA клас

AAA клас  - 2.172 kWh/година

A клас

B клас

C клас

D клас

Сред системите за отопление и охлаждане, които днес се намират на пазара, лъчистите системи предлагат 
най-добър комфорт, гъвкавост при проектиране и осигуряват значителни възможности за икономия на 
енергия. Системите се проектират и произвеждат специално за всяка сграда и могат да бъдат оборудвани с 
широк спектър от системи за управление.Тази оценка е във връзка с класификацията на енергийната 
ефективност и индекса RSEE, който определя стандартите за максимален комфорт и минимална 
консумацията на енергия,
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25° 22°

16°23°

37°

30°

23°

20°19°

14°

17°22°

19°20°

24°18°

таванна лъчиста система

 

• лесен монтаж 
(лъчистите системи не изискват сложни строителни работи)

(лъчистите системи гарантират еднаква температура
във всяка точка на помещението)

• равномерен климатичен контрол

•  гъвкавост при архитектурното оформление 
(при лъчистите системи имаме чисти подове и стени) 

лъчисти срещу въздушни (конвектори)

зима    лято

радиатори

конвектори

лъчист таван 23° 23°

сравнение на различните системи
лъчисти срещу традиционни радиатори

• охлаждане без конденз, лесен монтаж, 
липса на запрашеност

лъчист таван срещу лъчист под

• гъвкавост при архитектурното оформление 

(при лъчистите системи имаме чисти подове и стени) 

• без разходи за поддръжка 

(лъчистите системи не изискват смяна на филтри и 
почистване на въздуховоди)

дискомфорт, характерен за въздушните системи, 
където има силен поток от студен или горещ въздух )

• няма физически дискомфорт 

(лъчистите системи не причиняват физически 

• пестене на енергия 

(максимална ефективност при управление на
енергийните източници)

• пестене на енергия 

(лъчистите системи работят при по-ниска  
температура на водата, за да постигнат по-добър 
комфорт и максимална енергийна ефективност)

 

• равномерен климатичен контрол 

(лъчистите системи гарантират еднаква температура
във всяка точка на помещението)

• по-малко разходи за поддръжка, по-ниски текущи 

разходи, не пречат мебели и подови покрития

• без алергени и бактерии във въздуха 

(лъчистите системи не причиняват алергични проблеми 
и не разпространяват бактерии във въздуха)  
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PATENTED

1

2

таванна лъчиста система

инсталационни предимства

Необходими са само няколко елементарни действия, 
за да се монтират таванни лъчисти панели UT. 
Основни предимства на системата са нейната модулна 
адаптивност, стандартното закрепване и широката 
гама от различни бързи връзки. 

бързи връзки

подвижен вътрешен тръбопровод

малко разстояние между профилите и панелите

Разстоянието между профилната констукция и 
панелите е сведено до минимум, така, че ако се 
наложи инспекция или ремонт, това да се 
направи само, като се отстрани капачката. 

Системата UT, предлага несравнима 
простота на монтаж.

Монтажът на основното оборудване може да се 
направи в техническото пространство, което се 
образува между тавана и лъчистите панели UT.
Това е най-доброто решение при съвременното сухо 
строителство. Таванът става активна част при 
разполагане на компонентите на системата.

Върху повърхността на панела с лазер е маркирана 
хидравличната верига. Благодарение на тази напълно 
зелена технология, фиксирането на панелите към 
профилите е лесно и безопасно. След това таванът 
може да се шпаклова с гипс и да се боядиса.

Свързването на панелите не изисква никакви 
специални инструменти:
само трябва да натиснете бутона, за да закачите 
или откачите бързата връзка.

Патентованият UT вътрешен тръбопровод позволява 
свързване на панелите без загуба на пространство. 
Подвижната тръба осигурява възможност за 
инспекция, движение при температурни разширения 
и достатъчно място за закачане на фитингите. 
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PATENTED

radiates
многослоен лъчист панел

Панелът може да бъде срязан по-дължина и 
по-ширина. Така се създават различни 
конфигурации от по-малки елементи. Налична е и 
широка гама фитинги, които свързват различните 
модули,

В панела може да бъде интегрирано 
икономично и комфортно LED осветление.

лъчист панел

таванна лъчиста система

Модулният лъчист панел е проектиран за тавани, 
които изискват инспекция. Това е идеално 
решение за помещения, където има нужда от 
акустика, съчетана с топлинен комфорт.

Когато по тавана има оребряване, лъчистите 
панели са идеално решение за разполагане на 
лъчисти повърхности между дървени, метални 
или бетонни греди (с разстояние до  400 mm).

Местоположението на тръбите е маркирано с 
лазер върху гипсокартонената плоскост. В 
панелите се използват различни видове 
гипсокартонени плоскости, за да се отговори 
на разнородните изисквания на клиентите.

Хидравличната верига е основен елемент на  
многослойният лъчист панел. 
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control

lid

lid

regulates
таванна лъчиста система

контролен блок

регулира комфорта, като оптимизира разходите

интернет базиран интерфейс

През интернет, контролният блок комуникира с 
други системи (connex, dali, dmx), като осигурява 
допълнителна информация и максимален контрол. 

led осветление

Контролният блок управлява интегрираното  
LED осветление, като следва въведените 
профили. 

Благодарение балансираното регулиране на 
отделните елементи на системата, разходите за 
енергия намаляват. Климатичното състояние се 
управлява, посредством прецизни сензори. 
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control

lid

lid

regulates
таванна лъчиста система

контролен панел

Стайният термостат измерва актуалната температура, 
като възпроизвежда функционирането на човешката 
кожа.

научава вашите предпочитания

Регулира вътрешния комфорт, като внимава за 
вашите нужди и оптимизира икономиите на 
енергия.

дистанционен контрол

усеща околната среда, като кожата

Чрез компютър, таблет или смартфон, ще 
можете да правите настройки и да 
контролирате системата от разстояние.
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undertree purifies

hot-cold 

deumidification

таванна лъчиста система

машини за обработка на въздуха

Всички модели автоматично се контролират от 
нашата система за контрол и управление.

Разработена е широка гама от машини за обработка 
на въздуха. Те са проектирани за лъчисти системи. 
Тези машини са високоефективни, внимателно 
подсушават въздуха, грижат се за въздухообмена и 
възстановяват температурата в помещението.
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таванна лъчиста система

как работи през зимата

Човек не усеща различна температура в 
различните части на помещението.

През Зимата, по-топлата повърхност на лъчистите 
панели, освобождава топлина към студените 
повърхности (стени, под, предмети и хора), загрява 
ги и създава усещане за пълен комфорт.

Топлинното излъчване не може да се види, то се 
усеща от кожата. Това е чиста и равномерна 
топлина, невидима, безшумна, без движение на 
въздушни маси, без запрашаване и разслояване на 
въздуха.

С лъчистите системи, климата у дома и в офиса, 
винаги е “идеалният климат”. Във всяко помещение и 
през всеки сезон, тепературата е в баланс с 
човешкото тяло.
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undertree summer
таванна лъчиста система

как работи през лятото

През Лятото, по-студената повърхност на лъчистите 
панели, абсорбира топлината от топлите 
повърхности (стени, под, предмети и хора), охлажда 
ги и създава усещане за свежест .

Операционната логика (OECP), коята стои в основата 
на контролния софтуер, оптимизира всички функции 
на лъчистата система и осигурява значителни 
икономии на енергия.

Само няколко минути след включване на лъчистата 
система U n d e r Tr e e , прятна хладина ни обгръща .

Човек не чувства различна температура в 
различните части на помещението .
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2400 mm 

1200 mm 

certificato da certificato da

2400 mm 

1200 mm 

UTclassic

PATENTED PATENTED

UTeasy

стандартни

Стандартният панел има размери 2400x1200 mm. 
Можете да срежете панела през централните линии 
и да създадете по-малки модули. По този начин ще 
увеличите адаптивността на лъчистата повърхност. 

Така ще можете да реализирате всяка ваша идея, без 
компромиси и с перфектен комфорт на климата. 

панели за всякакви нужди

Панелът има размери 2400x1200 mm. След фрезоване, 
тръбите (8х1), са вградени в гипсокартона. Подобно на 
UTclassic, можете да срежете панела на по-малки 
модули, за да увеличите адаптивността на  

лъчистата повъхност.
UTeasy е икономично и изгодно 
решение, което запазва в голяма степен 
топлинните характеристики на панела.
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600 mm 
600 mm 600 mm 

600 mm 

UTquad UTquad metal

подвижни

характеристики и размери  600x600 mm. Тези панели 
са проектирани за отопление и охлаждане, имат 
гипсова основа и повърхността им може да бъде 

панели за всякакви нужди

помещения, изискващи високо 
ниво на изпълнение, като 
представителни офиси, луксозни 
зали и др. 

Подвижни панели със звукопоглъщащи покрита с матирани или сатенени бои. Използват 
се в помещения, където има нужда от добра 
звукоизолация и отлична естетична среда, като 
болници, офиси, ресторанти и др.

Подвижни метални панели с размери 600x600 mm. 
Тези панели са проектирани за отопление и 
охлаждане, имат метална основа и могат да бъдат 
покрити с различни видове бои. Използват се в 
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600 mm 
600 mm 

UTquad metal Cu

420 ÷ 600 mm

2400 mm

UTbeams

BREVETTATO

certificato da

панели за всякакви нужди панели за всякакви нужди

специални високо производителни

Подвижни метални панели с размери 600×600 mm. 
Тези панели са проектирани за високо ефективни 
отоплителни и охладителни системи. Хидравличната 
им верига е медна и завършва с 90° snap-in фитинги. 
 

Панелите могат да бъдат 
монтирани на видими или скрити 
конструкции, като поставянето им 
е бързо и лесно.

Многослоен лъчист панел, проектиран да бъде 
монтиран на таван с екпонирани греди от метал или 
дърво. Панела може да бъде намален, по-ширина, от 
двете страни /до 400 mm/. Той има размери

2400х1200 mm. За да се повиши адаптивността на 
излъчващата повърхност, панелът може да бъде 
срязан на по-малки модули. Панелите могат да бъдат 
свързвани в серии, до 20 бр., с обща дължина до 48 m.
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интегрирано led осветление

Тази иновативна технология е проектирана изцяло в 
UnderTree. Тя гарантира висока икономия на енергия и 
максимален комфорт на осветлението. Лазерната 
маркировка, върху повърхността на панела, осигурява

безопасен и бърз монтаж на осветителните тела 
UTluce. Нещо повече, кабелните канали, могат да 
бъдат вградени в панелите.
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CGN Services
Pordenone, Italia, 2014

Insurance Headquarters
Preganziol, Treviso, Italia, 2012

Headquarters Müller 
Verona, Italia, 2013

Headquarters clothing Animo
Vicenza, Italia, 2014

Housing Projects NoveTredici
Milano, Italia, 2015

Housing Projects Le Tre Pole
Roma, Italia, 2014

Housing Projects Palazzo Gorani
Milano, Italia, 2015

Housing Projects Bellotti Due
Milano, Italia, 2015

Housing Projects Domus Solis
Lugano, Svizzera, 2015

House Rowland
Ojai, California, USA, 2012

Hotel-Apartment complex Merville
Gonçalo Byrne e João Ferreira Nunes, 
Jesolo, Venice, Italia, 2013

LaGare Hotel Venezia
Murano, Venezia, Italia, 2013

Gellius Restaurant
Oderzo, Treviso, Italia, 2012

Casino de la Vallée
Saint-Vincent, Aosta, Italia, 2012

New Hospital Centre Schiavonia
Monselice, Padova, Italia, 2014

New Surgical Centre in Conegliano
Conegliano, Treviso, Italia, 2011

School Centre Bellavitis 
Bassano del Grappa, Treviso, Italia, 2013

Armani Silos Museum
Milano, Italia, 2015

Headquarters The Fresh Connection
Lafayette, California, USA, 2014

таванна лъчиста система

някои от нашите проекти

жилищни търговски обществени
болнични

училищни

музейни
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colofon

Italy
UnderTree s.r.l.
via Amman, 34 33084 Cordenons PN

undertree.com

графичен дизайн zanonarchitettiassociati
zanonassociati.com
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