
TEPLOVODNÍ SÁLAVÉ PANELY

PROÈ ZVOLIT TEPLOVODNÍ SÁLAVÉ PANELY EUTERM

 
 

 

 

 

Boèní krycí li�ta

Kotvící prvek

Minerální izolace

Kryt spojovacího 
kolektoru

Sálavý panel s dilataèními spoji 
pro zvý�ený pøenos tepla a flexi 
uchycením pro del�í �ivotnost

Kolektor

Spojovací fitinky 
DN 22

ENERGETICKY ÚSPORNÝ
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EUTERM

BEZPEÈNOST
vytápìní skladù s hoølavinami

KOMFORTNÍ POCIT TEPLA
pøi ni��ích teplotách vzduchu

VHODNÉ PRO
vytápìní a pro chlazení hal 20   -   40%

PRINCIP TEPLOVODNÍCH 
SÁLAVÝCH PANELÙ
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Závitové pøipojení 1�Odvzdu�òovací 
ventil 3/8�

Vypou�tìní vody 3/8�

Hladké øezané trubice

JAK PANELY EUTERM FUNGUJÍ 

PRÙTOK VODY
 



INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY PANELÙ
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EUTERM





















































MODELY EUTERM A PØÍSLU�NÉ KOLEKTORY





Typ panelu
�íøka

Poèet trubek
Délka

JEDNOTLIVÉ TYPY KOLEKTORÙTYP
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ROZMÌRY
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EUTERM

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TEPELNÝ VÝKON [W/m] PRO SÁLAVÉ PANELY 

TEPELNÝ VÝKON SÁLAVÝCH PANELÙ
 

 

STANOVENÍ POÈTU SÁLAVÝCH PANELÙ
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MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI PANELY
 





 

 

 







 














               

               

Budova s vyznaèenými podélnými osami sálavých panelù.

PØÍKLAD KOMPENZOVANÉHO TYPOVÉHO 
OKRUHU SE STANDARDNÍM KOLEKTOREM
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