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ECOSUN Гама от продукти

Радинатните панели се произвеждат и биват два основни типа:
1) Високотемпературни панели ECOSUN S

- снабдени са плоска повърхност, която гарантира излъчване при ъгъл от 180° ( 
т.нар. полусферично излъчване ).Температурата на повърхността на
излъчващия сегмент е приблизително 350°C. Тази температура позволява
сравнително висока плътност на излъчвания поток. Поради тази причина
панелите са направени за окачване на високи места – 5-8м.Plane surface 
emitter is designed to provide environment heating

2)       Нискотемпературни панели ECOSUN
- също имат плиска излъчваща повърхност.За разлика от високотемпературните
тук повърхността на отоплителния елемнт достига максимална температура от.
110°C. Плътността на излъчения поток е по-ниска.Препоръчителната височина на
окачване на панелите е 2,5-3,8 м.



Радиантни Касети Приложение

Радиантната касета е направена така че да затопля околната средаronment
heating
Радиантната касета се използва за цялостно или допълнително отопление
на топлоизолирани сгради : 

Многофункционални сгради
Сгради, които не са постоянно обитавани

с височина на таваните от 2,5 до 8,0 метра
Приложение:

* обществени и административни офиси, седалища на компании, училища
* културни съоръжения, зали за изложби
* медицински съоръжения
* търговски центрове и магазини
* коридори и сладове, магазини, промишлени сгради, спортни зали,  зали

за изложения, т.н.



Plane surface emitter

emitter

Полусферично
излъчване(Радиантна Касета)



Радиантна Касета

Затопляне на околната среда от ECOSUN

24°C

20°C

22°C

Обикновена дискомфортна
отоплителна система



Радиантни Касети Преимущества

Повърхността на радиантния панел излъчва поток, дължината на
вълните на който, попада главно в спектъра над 5 микрометъра, по този
начин топлината се абсорбира основно от човешкото тяло: хората се
затоплят по начина, по който и обектите.
Когато излъчения поток затопли обектите до тмпература от 20-22°C, 
топлинен комфорт може да бъде постигнат дори при тмпература на
въздуха от 18-19°C, а това от своя страна води до спестяване на поне 18-
24%енергия.
Радиантните панели способстват за много по-добре балансираното
вертикално разпределение на температурата в стаята – разлика от 1-2 
градуса между пода и тавана (за конвекционалното затопляне разликата
е с 1 °C на всеки 30-50см височина).
. Въздухът циркулира по-малко, по този начин и прахът циркулира по-
малко, намалявайки риска от заболяване от различни болести – астма, 
възпаление на лигавицата, т.н.
Високата температура на стените означава и по-малък шанс за
кондензация по повърхността; влажността на въздуха не намалява.



Радиантни Касети Преимущества

glass is not “transparent” (we might say “transthermant”) when it comes to 
radiation with wavelengths over 3 and thus the radiant flow is not lost
through windowpanes. 
Панелите нямат нъжда от каквато и да е било поддръжка
Средата с по-висока влажност на въздуха не води до изсушаване
на лигавицата и болести на дихателните пътища.
има позитивен ефект върху хора страдащи от артритни болести
пълна възможност за поставяне на машини и мебели
Дълъг живот
без емисии икономично към околната среда
Висок топлинен комфорт
Инфрачервеното радиантно отопление е най-подходящо за
отвлажняване на стаи (например от наводнения)



Решават проблема със студените места в
помещенията и в изолираните работни
места

Не изсушават въздуха, а
осигуряват приятна
работна атмосфера



Ecosun високотемпературни Cassettes
resolve problem of deicing planes in cold hangar 
areas at the John Lennon Airport, Liverpool.

Изолирани работни места във
фабрики, работни центрове, 
складове и т.н. Hospitals, Xray tables 

neo-natal units, burn 
units, receptions, 
waiting rooms etc.
Болници,



Радиантни Касети Теория



Екосън радиантни отоплителни
касет работят по начин
наподобяващ излъчването на
слънчева енергия, което стопля
повърхността на обектите и
хората в стаята. Това е нежна, 
естествена и комфортна
отоплителна система, която има
много предимства пред
обикновените конвекционни
системи.
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Основи на предаването на
радиантна отоплителна енергия

• Всеки обект с определена температура
притежава вътрешна топлинна енергия

• Топлинната енергия се превръща в
електромагнитно трептене, което се
разпръсква в пространството. Ако
енергията не се предаде на обекта тпй
изстива.

• Когато електромагнитното трептене
достигне до друг обект, тя се абсорбира
от повърхността му и се превръща ж
топлинна енергия. Ако топлината не
бъде отнета от предмета той се затопля.

• Електромагнитното трептене не е пряко
свързано с външната среда, то може да
се съществува дори в пълен вакум.

• най-популярното предаване на топлина
чрез излъчване е естественото
илъчване на Слънцето, което стопля
Земята



Излъчване на топлина

• Предаване на топлинна
енергия от едно тяло на
друго през пространството, 
което ги разделя.

(Затоплянето на въздуха е
вторично!!!)

• Използване на
електромагнитни вълни, 
като трансферен вектор
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Радиантни Касети
Специфики



Радиантни Касети ECOSUN S и SB
специфики

Количество излъчена енергия 70% !
Средна температура на повърхността достигаща до 350°C
1, 2 или 3 отоплителни единици
Unitary power 900, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600 W
Много висока инсталация (3,5 to 4,5 m за цялостно отопление 5 до
8м, за зонално отопление 3,5 до 4,5м).
Покритие IPX4



ECOSUN S и SB Радиантни
Касети - технология

Отоплителен елемент (aluminium 
segment with pressed-in heating rods)
High emissivity surfacing underside
„SILICATING“ Technology

Топлинен отразяващ панел (rock wool изолация в S panel) covered
with sheet metal varnished body



Радиантни Касети ECOSUN
спецификации

Средна температура на
повърхността
90 -110°C
Покритие IP20, IP44, IP54, IP65
Unitary power 100W - 700W
Инсталация на високо място (2,7
to 3,8 m). 



ECOSUN Радиантни Касети
технология

ТЕРМОКВАРЦ TradeMark layer -възможно
най-високо абсорбиране на топлина
(топлинно излъчване) от отоплителното
табло

ТЕРМОКРИСТАЛ TradeMark layer-възможно най-
високата ефективност при излъчване на
топлинна енергия

Отоплителен елемент (отоплително
фолио или кабел)

Топлинен отразяващ панел (rock wool insulation) покрит с
sheet steel metal body



Мраморни MR и стъклени
GR панели
• MR панел (thermal fuse 100 °C)
• Unitary power: 300 - 1200 W
• IP 44, клас II
• Необходимо пространство (см) : долен край 5 / 

горен край 10 / фронтално 50
• Вид : Kavala, Volakas, Rosa, Veria Green

• GR panels ( thermal fuse 80 °C) 
• Unitary power: 500 W and 1000 W
• IP 44, клас II
• Необходимо пространство (см) : долен край

5 / горен край 10 / фронтално 50
• Цветове: черен, червен, лимоненозелен



Радиантни Касети
Монтаж



Как да пресметнем мощността,числата
и мястото където да се постави

радиантната касета
1. Пресметнете загубата на топлина на определена

площ Q(W)
2. Изберете режима на отопление, съобразявайки се с

таблицата за работа на обекта.
Systematic heating mode with good level of heating 
comfort:

heat passage coefficient to (U):
walls < 0.5 W/m2K, floors at terrain < 0.5 W/m2K,
ceilings < 0.35 W/m2K.

Higher values to (U) increase operating costs and 
decrease heating comfort !



How to design output, numbers and
location of radiant cassettes?

3. Total input of all heaters set up to 20% higher than
calculated heating loss because of higher heating system
dynamics:

P= 1,2 * Q [W]
to check the input size for area unit, whereas applies
P/S<150W/m2  

S ......... floor surface of an area [W]



How to design output, numbers and
location of radiant cassettes?

4. Set minimal number of heating units n for creation of
homogenous radiant field n> S/H2

H .......... expected installation height [m]
The more heating units enable heating comfort but
increases acquisition costs!!!



How to design output, numbers and
location of radiant cassettes?

5. Propose scheme of even location of individual panels. It is
necessary to respect frame distances and even distances
of panels according to scheme figure:

H = mounting height

Minimum distance 
to wall 100 cm



How to design output, numbers and
location of radiant cassettes?

6. Determine installed height according to frame
recommendation in table or through the use of
nomogram:

Usually mounting height :
300 W 2,7 to 3,2 m
600 W     3,0 to 3,8 m
700 W     3,0 to 3,8 m

900 W – 1200W     4,5 to 6,5 m
1800 W – 2400W 5,0 to 7,0 m
3000 W – 3600W   6,0 to 8,0 m



Минимална височина на
окачване

• Вертикална асиметрия на излъчване < 12°C.
• Ако тази температурна разлика е :

– между 8 и 12°C, средата се счита за леко
дискомфортна

– По-малко от 8°C,средата се счита за
комфортна.



How to design output, numbers and
location of radiant cassettes?

In case of systematic heating mode with lower level 
of heating comfort is possible to provide „zone
heating“ by radiant cassettes.

ZONE HEATING is a mean of heating when only
exposed, relatively small areas ( case of little
heated halls ) are heated with radiant heat.



Приложение на зоналното отопление

• heat passage coefficient of an object cover k (U) > 2W / m2K

• Interrupted heating mode in objects heated for short-term stay of people (mainly 
churches, concert halls in historical objects etc. with high ceilings, social halls)

These large area objects are very expensive to heat in interrupted mode with 
conventional heating devices such as storage heaters, convectors and various 
types of "radiants". These high operation costs are caused by the fact that it is 
necessary to heat very huge air content from low temperatures up to demanded 
temperature (comfort). And this all in relatively short time period. Because radiation 
heats the air only secondarily from radiated objects, comfort environment can be 
reached in such areas much faster. Therefore radiant heating is for interrupted 
mode of heating much more effective. 



Assembly

Low temperature radiant cassettes ECOSUN
• Supply cords, 1 m long, lead out of the panels. The panels can be installed 

directly on ceilings using a fastening frame.
• They can also be installed in coffer ceilings (in grids) or by hanging on ropes or 

chains.
The figure below show how the panel should be installed



Assembly
Високотемпературни радиантни касети ECOSUN S и SB

Тези панели могат да бъдат монтирани дирекнто на тавана използвайки рамката за
прикрепяне (която е част от монтажните пакети) или като се поставят на въже или
верига.

The panels are connected during installation to a terminal box placed
on the side of each panel. These terminal boxes each have two outlets
to enable the interconnection of cables inside them.

CAUTION: The SURROUNDING TEMPERATURE (temperature of surrounding air) near an
ECOSUN radiant panel may not exceed 30°C.



El. supply

• Радиантните отоплители от 300 W до 1200 W се
захранват на 230V 

• 1800 W и 2400 W се захранват на 230/400V 2N
• 3000 W и 3600W се захранват на 230/400V 3N



Регулация в стая

Един термостат контролиращ всички
отоплителни тела в стаята
Необходима е подходяща контролна
ситема като :

A moduling electronic ambient thermostat 
Уред за контрол ограничаващ действието им
според външната температура, нагажда
вътрешната температура.



5 условия за качествено
радиантно отопление

The installed power of heating is equal to the thermals losses of 
walls and air change by the premises increased by 20 %.
Инсталираната отоплителна мощност е равна на
топлинните загуби на стените и промените във въздуха
на помещението, увеличено с 20%
В топлоизолирани сгради
Мощността на уреда в съответствие с височината
на окачване.
Радиантните отоплители трябва да се монтират
хоризонтално
Хомогенно положение на радиантия отоплител



Прилагане на ECOSUN S и SB 
радиантни касети на практика

Промишлено помещение

Търговска
сграда

Галерия в Прага



Прилагане на ECOSUN радиантни
касети на практика

Офис

Помещение за
продажба на
преса

Ресторант

склад



Коридор Интериор

Прилагане на MR и GR радиантни панели на
практика



Свържете се с нас :

Екофлор България

Янко Сакъзов 68

Tel/Fax: 02/9434158

E-mail:info@ecofloor-bg.com

Web: www.ecofloor-bg.com


