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Încălzire prin pardoseală
Caracteristici generale :
• Confort termic optim prin radiaţie pe verticalǎ de jos în sus a cǎldurii;
• Asigurǎ o temperaturǎ de confotr în orice punct din încăperea respectivă;
• Se diminuează sau eliminǎ complet echipamentele standard de încǎlzire;
Aplicaţii :
- echipamentele de încalzire prin pardosealǎ se pot monta în orice tip de pardosealǎ, indiferent dacǎ aceasta este
podea nouǎ sau renovată, podea din lemn sau beton, pentru condiţii de interior sau exterior;
Cabluri de încǎlzire – costituite din sârmǎ rezistivǎ, izolaţie XLPE, conductor împǎmântare, ecran aluminiu sau cupru şi
manta exterioarǎ din PVC sau termoplasticǎ. Prin intermediul acestora se pot atinge puteri într-o gamǎ extinsǎ de valori,
10 ÷ 30W/ml sau chiar pânǎ la 95W/ml, temperaturi de 65 ÷ 1000°C, cu posibili tate de alimentare între 220 ÷ 500Vca.
Covoare de încǎlzire – compuse din cablu dublu conductor ataşat de o plasǎ din fibrǎ de sticlǎ subţire. Acestea
acoperǎ o gamǎ largǎ de puteri, 100 ÷ 160W/m² sau 300W/cm² pentru exterior, temperaturi de pǎnǎ la 1000°C, cu
posibilitate de alimentare monofazatǎ sau trifazatǎ.
Termostate – utilizate pentru comanda echipamentelor de încǎlzire cu rol de programare a temperaturii la parametri
doriţi. Acestea pot avea diverse configuraţii în funcţie de necesităţile clienţilor.
Date necesare pentru comandǎ :
- tipul sistemului de încǎlzire prin pardosealǎ : cablu sau covor;
- puterea în W/ml la cablu şi W/m² la covor, temperatura °C, tensiune de alimen tare, suprafaţa de acoperire în m²;
- configurarea termostatului cu funcţiile dorite pentru operarea acestuia;

Pentru realizarea sistemului de încălzire prin pardoseală, societatea noastră vă stă la dispoziţie cu întreaga
gamă de echipamente necesare execuţiei unei astfel de lucrări.
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