
KLIX - Prole radiante de tavan
Super uşoare şi foarte elegante



KLIX - Profile radiante de tavan. Pentru încălzire şi răcire



Super uşoare şi foarte elegante

Un nou sistem de temperare pentru 
plafoane:

Un profil de aluminiu estetic și uşor, asigură 
un confort maxim prin uniformizarea distribuției 
temperaturii.

Căldura radiantă naturală, sau modul de 
răcire pasiv, face climatul deosebit de plăcut.

Utilizare excelentă în hale de producție și în 
depozite, birouri, restaurante ...

Profilele radiante Klix - conving prin uşurinţa 
motajului şi a designului atractiv.

Avantaje clare
< Ușor de instalat
< Super uşoare - 60% mai puțin în greutate 
decât panourile radiante
< Pentru încălzire și răcire în 2 variante cu 3 
dimensiuni diferite
< Potrivit pentru spaţii înalte de până la 16 m
< 360 ° căldură radială sau radiație rece
< Libera alegere a sursei de energie
< Timp de încălzire sau de răcire foarte scurt
< Capacitate mare încălzire în conformitate cu 
EN14037
< Fără costuri suplimentare de energie 
electrică pentru funcţionare
< Modul cu lungimi de până la 12 m
< Nivel al radiației de căldură/ răcire de până 
la 60%
< Cu până la 50% mai putin efort de instalare

Aplicaţii
< Ateliere de lucru
< Hale de producție 
< Săli de sport
< Hale comerciale
< Birouri
< Apartamente / Mansarde
< Hoteluri
< Restaurante
< Foaiere



Prezentare modele

Model DESA

Alternativă rentabilă, deosebit de eficientă

DESA 1 DESA 2 DESA 3

Clasa de performanţă Tip 750 Tip 600 Tip 300

Lăţime (mm)

Dimensiune

Greutate gol (kg/m)

Greutate plin (kg/m)

2Suprafaţă radiantă (m /m)

Putere nominală încălzire
(W/m) la DT= 55 K*

Putere nominală răcire
(W/m) la DT= 10 K**

170 x 170

2"

5,6

8,2

1,0

396

59

130 x 130

5/4"

3,8

5,0

0,77

321

53

80 x 80

3/4"

1,8

2,3

0,48

211

44

Material

Culoare

Număr de tuburi

Lungime totală (m)

Tip conexiune

Suspendare

T max. (°C)

P max. (bar)

Aliaj de aluminiu

Standard: anodizat natural (alte culori la cerere)

1

1; 2

presare, strângere cu şurub

1 (variabilă)

110

5

* în conformitate cu  EN 14037
** în conformitate cu EN 14240



Prezentare modele

Model DESB

Variantă estetică sofisticată, cu sistem de suspendare integrat.

Premiat cu Red Dot Award 2013.

DESB 1 DESB 2 DESB 3

Clasa de performanţă Tip 750 Tip 600 Sistem de 2 ţevi

Lăţime (mm)

Dimensiune

Greutate gol (kg/m)

Greutate plin (kg/m)

2Suprafaţă radiantă (m /m)

Putere nominală încălzire
(W/m) la DT= 55 K*

Putere nominală răcire
(W/m) la DT= 10 K**

225 x 225

2"

6,6

9,1

0,78

365

54

180 x 180

5/4"

5,6

6,8

0,62

333

47

225 x 120

1/2"

5,1

5,6

0,60

la cerere

la cerere

Material

Culoare

Număr de tuburi

Lungime totală (m)

Tip conexiune

Suspendare

T max. (°C)

P max. (bar)

Aliaj de aluminiu

Standard: anodizat natural (alte culori la cerere)

1 2

1; 2

presare, strângere cu şurub

1 (variabilă)

110

5

* în conformitate cu  EN 14037
** în conformitate cu EN 14240



Funcţionalitate: încălzire şi răcire

Profilele radiante de tavan, încălzesc şi 
răcesc după principiul natural al radiaţiei 
termice- cu radiaţie în proporţie de până la 
60%. Acest efect se simte deosebit de plăcut 
şi confortabil. Dacă sunteţi în zona 
schimbului radiant al susei de căldură, puteţi 
simţi o încălzire/ răcire directă. Se crează un 
curent de aer care nu este neplăcut. Prin 
radiaţia căldurii, temperatura în modul de 
încălzire este percepută cu aprox. 2- 3 K mai 

mare decât temperatura actuală a încăperii, 
iar în modul de răcire, cu aprox. 2-3 K mai 
mică; astfel, necesarul de energie scade.

În comparaţie cu încălzirea cu aer cald, se 
poate obţine o economie de energie de până 
la 30%, obţinându- se aceeaşi senzaţie de 
căldură. Funcţionarea profilelor radiante este 
silenţioasă şi nu dispersează praful. Aceasta 
înseamnă costuri de curăţenie mai mici şi un 
climat interior mai sănătos.

Principiul radiaţiei solare - ecient energetic şi plăcut

Confort - Comparaţie sisteme de încălzire:

Prole radiante de tavan

< Intensitatea încălzirii, uniformă în orice 
colţ al încăperii

< Nu există curenţi de aer

< Nu dispersează praful

< Confort maxim

Încălzire cu aer cald

< Încălzire/ răcire rapidă

< Stratificare diferită a temperaturii camerei

< Se produc curenţi de aer

< Posibilitatea dispersiei prafului

Panouri radiante

< Nu se produc curenţi de aer

< Zone cu intensitate mare de căldură 
datorită suprapunerii câmpurilor de radiaţie

< Creşterea posibilităţii dispersiei prafului 
datorită intensităţii mari de căldură în unele 
zone

< Zone inconfortabile cu intensitate mică a 
căldurii, “radiaţii reci”



Montaj: extrem de uşor

Instalare uşoară - Avantaj decisiv

Panourile radiante convenţionale pot fi instalate în hale de producţie, 
dar cu cheltuieli ulterioare mai mari. Soluţia oferită de Arbonia este 
foarte flexibilă, datorită lungimilor modulare de până la 12 m. Se poate 
instala în timpul perioadei de funcţionare cu un efort redus cu până la 
50%. Rezultatul: reduceri semnificative a timpului de montaj şi a 
costurilor pentru clientul final.

Pentru spaţii mai mari, regula instalării panourilor radiante, nu 
permite montarea mai multor unităţi. Profilele de aluminiu de la Arbonia, 
cântăresc aprox. 1/3 din cele convenţionale, deschizând astfel domeniul 
de utilizare într- o varietate mare de aplicaţii.

La modelul DESB, suspendarea este integrată în produs. 
Componente suplimentare cum ar fi iluminatul, pot fi uşor ataşate 
modulului, ulterior.



AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 3
D-01591 Riesa
Telefon +49 (0) 35 25 / 746 0
Fax +49 (0) 35 25 / 731 394
info@arbonia.de
www.arbonia.de

Importator: Distribuitor:

S.C. STEPA TERMOCONS S.R.L.

410052 Oradea- calea M-sal. Al. Averescu nr. 83
tel/fax 0259/ 477324; 0359/ 444011
e-mail: office@stp-instal.ro

400230 Cluj Napoca- calea Baciului nr. 47
tel./fax: 0264-597870, mobil: 0729-618261
e-mail: office.cj@stp-instal.ro

web: www.stp-instal.ro
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