
 

 

UTquad metal Cu

Подвижен многослоен метален лъчист панел, с размери 600×600 mm, 
и медна хидравлична верига, която завършва с два snap-in 90° фитинга.
UTquad metal Cu се предлага в широка гама за всякакви 
нужди. Панелите просто се поставят да легнат върху 
носещата конструкция, осигурявайки бърз достъп за 
контрол и инспекция над тях.

Тези панели могат да бъдат монтирани на видими 
или скрити конструкции, имат превъзходна визия и 
са подходящи за всякакви съвременни интериорни 
решения.

технически спесификации
• топлоизолационна опора от формован полистирол,  

плътност клас 200, 35 mm дебелина, оформена така, 
че да побере алуминиевите топлообменници; 

• алуминиеви топлообменници, предварително 
формовани, с дебелина400 μm, оформени така, че 
да обхванат хидравличната верига; 

• хидравлична верига, изработена от медна тръба ∅ 8x1 mm, 
с междинна кислородна бариера. В двата края на веригата 
има "snap in" фитинги; 

• широк набор от метални покрития, богата цветова гама и       
    различна декорация, за да задоволят всякакви дизайнерски  
    изисквания; 

    скриват в конструкцията.
• панелите се предлагат с видими ръбове или краища, които се 

• отворени пространства• конферентни зали
• шоуруми

• училища • ресторанти
• офиси
• болници

Металните лъчисти панели UTquad metal Cu бяха създадени, за да се улеснят операциите при инспекции на съоръжения 
над метални тавани в обществени помещения. Проектирани и изградени от компоненти с високи топлинни показатели, 
металните панели са идеално решение за среди, където има нужда от добра звукоизолация и отлична естетична среда:

предназначение
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технически характеристики

характеристики нетна лъчиста площ (EN 14240) 0.34 sqm

нетен процент на излъчване 94 % 

водна вместимост 0.15 l

отоплителна мощност (DIN EN 14037) 94 W/m2 (∆t: 15k)

охладителна мощност (DIN EN 14240) 70 W/m2 (∆t: 8k)

обща лъчиста площ (обща площ на панела) 0.36 sqm

размери и 
тегло
забелижка 1

размери (W x H x D)
600 x 600 x (± 46) mm

тегло празен      
± 3,61 kg 

тегло пълен с вода 
± 3,91 kg

допълнителни 
покрития и 
различни панели

за пълната гама от допълнителни покрития и различни панели, молим да се обърнете към търговския отдел.

забележки 1. Всички отбелязани размери могат да варират в зависимост от избраното покритие и имат толеранс ± 1 mm.

Забележка: Ефективността W/sqm e определена, чрез тест в термостатична камера,
 съгласно EN14037 и EN14240.


