MERE
DxVxŠ

Teža

Moč

FL 500
FL 750
FL 1000

350 x 620 x 80
350 x 620 x 80
650 x 620 x 80

24 kg
24 kg
32 kg

500 W
750 W
1000 W

15 m3 *
20 m3 *
30 m3 *

FL 1500
FL 2000
FL 2000
FL 2500

950 x 620 x 80
1250 x 620 x 80
1550 x 620 x 80
1550 x 620 x 80

46 kg
58 kg
75 kg
75 kg

1500 W
2000 W
2000 W
2500 W

40 m3 *
50 m3 *
60 m3 *
70 m3 *

FN 1000
FN 1500

650 x 380 x 80
950 x 380 x 80

15 kg
20 kg

1000 W
1500 W

25 m3 *
30 m3 *

FN 2000
FN 2500

1250 x 380 x 80
1550 x 380 x 80

30 kg
35 kg

2000 W
2500 W

50 m3 *
60 m3 *

Tip modela

Velikost
ogrevalnega prostora

Možni tudi ostali modeli (navedeni na ceniku)
Regulacija NAM OMOGOČA
VEČ VRST REGULACIJE:

energetika
lepo
toplo
varcno
cisto
energetika

-KLASIČNA
-DIGITALNA
-DIGITALNA DALJINSKA REGULACIJA

ZASTOPNIK:

Ogrevanje s šamotnim jedrom
Mužar k.d., Tomšičeva ulica 15, 3310 Žalec

energetika

tel.: 031 886 191, 03 5419 366 fax: 03 5419 367
w: www.muzar.si e: muzar-energetika@siol.net

Kvaliteta in cena bo tudi vas presenetila

CENTRALNI ELEKTRIČNI RADIATOR
ZA BIVALNE IN POSLOVNE PROSTORE

ENG električno ogrevanje je izreden rezultat dragega raziskovalnega dela. Perfektno sozvočje tehničnih in fizikalnih spoznanj.
Konstrukcija tega grelnega sistem združuje različne želje glede na gospodarsko
in zdravo ogrevanje.
Proizvajalec toplote je v tem primeru jedro iz šamota z zračno neprepustnimi električnimi grelnimi vodi. Na ta način pridobljena toplota se
prenaša na površino grelnega telesa na obeh straneh in sicer po rebrih, katerih število in razvrstitev je odvisna od želene količine oddane toplote.
Radiator, ki ima veliko površino je energijsko varčna naprava, ki proizvaja le vroč
zrak (konvektor). Poleg tega pa človek tovrstno toploto občuti kot bolj prijetno, pa
tudi prahu ne dviga.
Grelno telo se vklopi in izklopi s pomočjo vklopne avtomatike. Avtomatika zagotavlja, da grelno telo oddaja le toliko toplote, kolikor jo je potrebno za vzdrževanje
želene temperature v prostoru.
Na podlagi teh tehničnih prednosti potrebuje ENG električno gretje le od 35% do
45% priklopne moči, ki je potrebna po normi DIN 4701 za doseganje popolnega
udobja v prostoru. Zidarska dela niso potrebna, kajti ENG ogrevanje se v nekaj
minutah namesti s posebnim sistemom obešanja. Po želji je lahko naprava tudi
vozna ali pa nameščena na podstavkih. Prostorskih problemov pri tem ogrevanju
ni zaradi zelo majhne globine. Električna napeljava je možna tako z desne kakor
tudi z leve strani.

ENG
Zanesljiva v konstrukciji, popolna v detajlih
• Velika površina oddajanja toplote
(obojestransko)
• Vsako rebro je posebej nameščeno
• Površina je prevlečena z lakom
• Veliko jedro iz šamota
• Dolgo oddajanje toplote brez elektrike
• Varčna regulacijska avtomatika
• 100% izkoristek toplote
• Ne oddaja suhega zraka
• Priklop na vsako varnostno vtičnico
• Grelne cevi so predimenzionalno
položene - zato tudi skoraj neomejena
življenska doba
• 10 letna garancija, testirano
ENG grelna telesa delujejo na podlagi velike površine, nizke temparature ohišja,
optimalne mešanice oddajajoče toplote in neprisiljene konvekcije. Nepopolna so
z prvovrstnimi ohranjevalnikom toplote. Zaradi velike površine oddajanja toplote
temeraturne razlike med tlemi in stropom skoraj ne obstajajo.
Vse skupaj izloča slabe strani običajnih sistemov ogrevanja in omogoča zelo
gospodarno ogrevanje.

ENG GARANTIRA NIZKO PORABO ENERGIJE. Mi vam pomagamo z našim znanjem in svetovanjem, da skupaj najdemo za vas optimalno rešitev.

