Новите ECOSUN SB панели
Новият ECOSUN SB панел e тестван в хиляди приложения по целия свят и се е
утвърдил като надежден продукт и достоен наследник на оригиналани ECOSUN S
панел.

Тази нова модификация на ECSUN S беше създадена, за да се отговори на
изискванията на клиентите:
-

за намаляване на цената
за намаляване на теглото
за опростяване на монтажа

Вид
ECOSUN SB 09 и 12
ECOSUN S 09 и 12
ECOSUN SB 18 и 24
ECOSUN S 18 и 24
ECOSUN SB 30 и 36
ECOSUN S 30 и 36

Мощност (W)
900 и 1200
1800 и 2400
3000 и 3600

Размери (мм)
1500 х 130 х 50
1500 х 150 х 60
1500 х 230 х 50
1500 х 250 х 60
1500 х 330 х 50
1500 х 350 х 60

Тегло (кг.)
5.8
8.5
9.9
13.5
13.9
18.0

Желание на всеки клиент е, да се понижи цената на даден продукт, но да се запазят
качествата му и ние сме радостни, че винаги успяваме да задоволим тези желания.
Ние намалихме външните полирани облицовки, чиято повърхност намалихме и
избегнахме, съществуващите при ЕCOSUN S панелите прави ъгли, заменяйки ги с
полегати повърхности. Освен това ние подобрихме и направихме по- ефективно
самото окомплектоване и вътрешното фиксиране и разположение на металните части.
С това постигнахме намаляване на теглото на продукта. А по този начин се улеснява и
самия монтаж, поради факта, че самия продукт обикновено се монтира на определена
височина и в случая всеки килограм по- малко е от значение за по- лесен монтаж.
Също успяхме да направим самия монтаж по- бърз, с помощта на таванни фиксатори
(виж снимките), които в комбинация с по- малкото тегло, дават възможност монтажа да
се извърши от един човек.

Първо едната страна на панела се поставя в
таванният фиксатор (под ъгъл от около 15
градуса) и след това целия панел се прикрепя
към останалите куки на фиксатора.

В последствие панела се подравнява спрямо
повърхността на тавана и фиксатора леко се
изтегля с пръст докато не влезе в отворите на
панела.

Накрая, посредством винт, може да се
подсигури панела да не се изплъзне от
фиксатора. Това се препоръчва в спортни
помещения.
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