
Elektrické topení umístěné v mramorové desce

Účinné – efektivní – stylové použitelné do různých prostorů

Výhody:
• napájecí napětí: 230 V 50 Hz
• příkony – 450 W, 800 W 1 200 W ( 2 A, 3,5 A, 5,25 A )
• maximální teplota povrchu 81 oC
• minimální instalační vzdálenost od stěny 
• barevné provedení – výběr z různých druhů mramorových desek
• připojení přes pokojový termostat
• možnost nepřetržitého provozu
• IP54 – možnost montáže i do vlhkého prostředí
• záruka 10 let při dodržení montážních postupů výrobce
• splňuje standard EN60 335 CE
• montáž na stěnu nebo do držáku na podlaze
• unikátní technologie uložení topného vodiče v panelu
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Elektrické topení umístěné v mramorové desce

Díky novým metodám zapuštění topných vláken mramorové desky nepraskají  a jejich trvanlivost je nyní nekonečná.
Topný panel je náš vlastní produkt a můžeme s hrdostí říci, že tisíce spokojených kupujících od roku 1987 potvrdily kvalitu těchto výrobků.

Pomocí stoletých zkušeností s budováním kamenných krbů, stejně jako inovativní myšlení a technologie, jsme vytvořili zdravé a jednoduché, ekonomické vytápění, které je 
šetrné k životnímu prostředí  a estetické

 Topný panel  je zdravé a pohodlné topidlo. Ve srovnání s tradičním způsobem ohřevu  vzduchem dochází k minimálnímu teplotnímu rozdílu mezi stropem a podlahou. 
Odstranili jsme veškerá škodlivá záření, hluky a vibrace, a také možnost popálení nebo úrazu elektrickým proudem. Topné panely jsou  plně v souladu se všemi předpisy o 
bezpečnosti a ochraně těla .

Mramorový topný panel  je připojen ke zdroji elektrické energie 230 V AC prostřednictvím termostatu, pomocí kterého lze regulovat požadovanou teplotu  v každém pokoji 
zvlášť. Pokud je zapnutý 24 hodin denně je zajištěn optimální vztah mezi spotřebou energie a příjemnou pokojovou teplotu. Topný panel se zahřeje na pracovní teplotu ( cca 
80oC) asi po 30 – 40 minutách od zapnutí. Teplota na povrchu desky není závislá na teplotě v místnosti. Přenos tepla se uskutečňuje dvěma způsoby:
1. prostřednictvím infračerveného záření - asi 65% výkonu panelu 
2. prostřednictvím vertikální cirkulace horkého vzduchu - asi 35% výkonu panelu.

Tyto dvě složky způsobují rychlý ohřev na leštěném mramorovém povrchu. Stejně jako sluneční paprsky tak  topný panel  ohřívá nejdříve všechny pevné předměty v 
místnosti (  podlahy, stropy ) , do kterých se teplo akumuluje. Tento způsob vytápění provází minimální oběh vzduchu a tento způsob vytápění je zdravější zejména pro 
astmatiky, alergiky či osoby mající dýchací potíže.
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Druhy použitých mramorových desek:
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