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Pentru mai multe informații, descărcări 

și videoclipuri, vizitați pagina Ceilfit 

Electric de pe website-ul nostru

CEILFIT ELECTRIC
Panouri electrice radiante

Capacitate de incalzire de 200W si de 400W.
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Incalzire radianta - Electric

Panou electric radiant pentru tavan suspendat

Mark CEILFIT ELECTRIC este un panou electric radiant care 
degajă o căldură uniformă și confortabilă. Prin utilizarea 
panourilor radiante este ușor să controlați zonele sau încăperile în 
mod individual pentru a garanta o temperatură plăcută a fiecarei 
zone.

Panourile noastre sunt compatibile cu plafoane de tip grilă şi pot 
înlocui plăcile standard fără a mai fi necesare lucrări suplimentare 
la reţea. Panourile standard sunt disponibile în dimensiunea 
standard a reţelei standard sau la dimensiunile personalizate la 
cerere.

Mark CEILFIT ELECTRIC este construit din tablă de oțel de 0,7 
mm cu un strat de pulbere RAL 9010 care conține un element 
de încălzire electric. Panourile electrice radiante sunt complet 
izolate cu vată minerală cu un strat de folie de aluminiu pentru a 
minimiza pierderile de căldură prin partea superioară a panoului.

Panourile de tip dummy pot fi montate pentru a se adapta 
instalatiei de iluminat, senzorilor, ventilaţiei sau altor adaosuri la 
plafon.

Mark CEILFIT ELECTRIC este foarte potrivit pentru încăperi cu 
înălțimi de instalare între 2,5 și 3 metri și poate fi utilizat în: birouri, 
școli, spitale, clădiri publice și clinici.

Caracteristici 

•  Echipat cu protectie maxima la temperatura

•  Echipat cu puncte de suspendare

•  Usor de curatat

•  Eliberează spaţiul de pe podea şi perete

•  Viteze rapide de încălzire

•  Mişcare redusă a aerului

•  Intreţinerea minima

•  Uşor de instalat în tavan standard T-Grid

•  Cost eficient de încălzire
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Dimensiuni

Informaţii tehnice
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CEILFIT 600E CEILFIT 1200E

Tip 600E 1200E

Putere nominală W 200 400

Tensiune V 230 230

Greutate kg 3,0 6,5

Curent consumat A 0,9 1,8

Siguranta interna A 2 2

Temperatura medie a suprafetei: 70 °C
Temperatura maxima a suprafetei: 100 °C
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Comenzi

Opțiuni de combinație de control 1 unitate

Ceilfit Electric + 1 + 2

Ceilfit Electric + 3

Ceilfit Electric + 4

Consultați lista de prețuri pentru descrierea și codurile articolelor relevante

2

Opțiuni de combinație de control mai multe unități

Ceilfit Electric + 5 + 1 + 2

Ceilfit Electric + 5 + 3

Ceilfit Electric + 5 + 4

1

5

Pentru mai multe unități, aplicați o cutie de conexiuni.
Numarul maxim de unitati in functie de cutia de conexiuni folosita.

3
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