UTquad
Подвижен многослоен лъчист панел, с размери 60x60 cm. и
хидравлична верига, която завършва с два snap-in 90° фитинги.
UTquad се предлагат за довършителни работи в

различни варианти, гладки и звукопоглъщащи, с
видими ръбове или краища, скрити в структурата
(E15, A и D2). Панелите просто се поставят да
легнат върху носещата конструкция, осигурявайки

бърз достъп за контрол и инспекция. При
необходимост, те лесно могат да бъдат повдигнати
или преместени настрани, като в същото време
стабилно поддържат хидравличните връзки.

технически спесификации
•

топлоизолационна подложка от формован полистирол,
плътност клас 200, 35 mm дебелина, оформена така, че
да побере алуминиевите топлообменници;

•

предварително формовани алуминиеви топлообменници,
с дебелина 400 μm, оформени така, че да обхванат
хидравличната верига;

•

хидравлична верига, изработена от трислойна тръба
PE-Xc ∅ 8x1 mm, с междинна кислородна бариера. В
двата края на веригата има snap in фитинги;

•

гипсокартон с дебелина 10 mm, Gyptone Base 31, покрит
от гладка сатенена мазилка, с технология Activ’Air®,
която редуцира до 70% формалдехида във въздуха на
затворени помещения;

•

панелите се предлагат с видими ръбове след монтаж
или краища скрити в конструкцията (E15, A и D2).

предназначение
Лъчистите панели UTquad бяха създадени, за да се улеснят операциите при инспекции на съоръжения над тавани в обществени
помещения. Проектирани и изградени от компоненти с високи термични показатели, панелите са идеално решение за среди, където
има нужда от добра звукоизолация и отлична естетична среда:
• болници
• офиси
• училища

• конферентни зали
• шоуруми
• ресторанти

• отворени пространства

технически характеристики
UTquad

характеристики

размери и
тегло
забележка 1

обща лъчиста площ (обща площ на панела) 0.36 sqm
водна вместимост

0.15 l

топлопроводимост на борда

0,21 W/mK

тип на ръба

E15, A, D2

размери (W x H x D)
600 x 600 x 46 (ръб E15, A)
600 x 600 x 48,5 (ръб D2)
D

тегло
3,61 kg (ръб E15)
3,47 kg (ръб A)
4,15 kg (ръб D2)

допълващи
панели
допълнителни
покрития

забележки

W

H

UTquad neutral: панели без излъчваща повърхност; комбинират се с лъчисти панели UTquad
(размери 600 x 600 x 46 ÷ 48,5 mm)
UTquad board: борда няма излъчваща повърхност; комбинират се с лъчисти панели UTquad
(размери 600 x 600 x 10 ÷ 12,5 mm)
UTfono P11

UTfono P12

UTfono S60

UTfono L4

UTfono Q20

UTfono Q22

1. Всички отбелязани размери имат толеранс от ± 1 mm.
Доставка в зависимост от наличността или минималните изисквания за покупка.
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