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CONFORMITATE
Acest produs este în conformitate cu măsurile de siguranţă electrică în conformitate cu 
directiva de joasă tensiune 2006/95/CE şi cu cerinţele de compatibilitate electromagnetică 
prevazute în directiva 2004/108/CE.

Thermal Technology powered by Carbon Fiber Heating SRL - 417075, Borș, Parc Industrial Borș, Nr. 1C, jud. Bihor, Romania
Phone: + 39 0423 858589 - www.thermaltt.com - info@thermaltt.com

CARACTERISTICI 
Element încălzitor cu rezistențe din fibră de carbon cu adeziv 
pentru lipirea directă pe spatele plăcilor de ghips carton. Cu lățime 
50 cm și cu o grosime de aproximativ 1,5 cm, se adaptează perfect 
la pasul standard, de 60 cm, al cadrelor metalice de susținere a 
plăcilor. Pot fi utilizate pentru orice tip de finisaj intern, fie pe perete, 
fie pe tavan, pentru a obține un sistem care încălzește prin iradiere 
fără a mișca aerul, evitând astfel circulația prafului și a acarienilor. 

NU PRODUCE CÂMPURI ELECTROMAGNETICE DĂUNĂTOARE

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE
PACG.A.400 poate fi instalat fie pe panourile din gips-carton 
pentru pereți sau plafoane, care se montează pe profile metalice 
standard disponibile în mod normal pe piață. PACG.A.200, cu o 
temperatură a suprafeței de 30°C, este potrivit pentru aplicații 
pe pereți chiar și în spatele mobilierului, în timp ce PACG.A.100 
este potrivit pentru aplicarea sub ferestre. Dubla ecranare a 
rezistoarelor, data de înfășurarea în folie de aluminiu și armătură 
din împletitură de cupru a cablului, asigură protecția electrică 
chiar și în cazul perforării. Termoizolația părții dorsale se face 
cu vată minerală groasă de 10 mm. Limitator termic bimetalic la 
60°C, în cazul PACG.A.100 ȘI PACG.A.400.
Conexiunile electrice pot fi aranjate atât pe partea de jos cât 
și pe partea de sus, prin intermediul cablului de alimentare cu 
ieșire centrală de pe latura de 50 cm.

FIBRA DE CARBON  
Fibra de carbon este flexibilă, nu se oxidează, nu produce emisii 
electromagnetice periculoase în timpul fluxului de energie 
electrică, nu își modifică rezistența electrică. Nu se uzează și 
nu necesită mentenanță. Datorită rezistivității mari a fibrei de 
carbon, generarea energiei termice se face rapid și eficient, 
permițând economii importante de energie electrică.

THERMALPANEL ELEMENT ÎNCĂLZITOR MODULAR
PENTRU PANOURI DIN GHIPS CARTON

INSTALAREA CADRELOR METALICE

ELEMENTE DE ÎNCĂLZIRE LIPITE PE SPATELE PLĂCILOR DE GHIPS CARTON

MODEL ALIMENTARE PUTERE GRAD DE PROTECȚIE CONTROLUL TEMPERATURII CABLURI ȘI CONECTORI DIMENSIUNI (cm/in)

PACG.B.100 230 Vac 50/60 Hz 100 W IP67 Limitator termic
bimetalic la 60°C Cablu de alimentare 50/19,68x70/27,56

PACG.A.200 230 Vac 50/60 Hz 200 W IP67 Limitator termic
bimetalic la 35°C Cablu de alimentare 50/19,68x200/78,74

PACG.A.400 230 Vac 50/60 Hz 400 W IP67 Limitator termic
bimetalic la 60°C Cablu de alimentare 50/19,68x200/78,74

SECȚIUNEA ÎNCĂLZITOARE

STRATIFICAREA MATERIALELOR
Stratificarea materialelor începând de la partea exterioară:
• Folie de aluminiu reflectorizantă.
• Panou semi-rigid din vată minerală de 10 mm.
• Rezistențe din fibră de carbon izolate cu un strat special de poliolefină 

și cu dublă protecție dată de armătura cu fir de cupru și plasării între 
straturile de folie de aluminiu

• Folie de aluminiu adezivat.

CONTROLUL TEMPERATURII
Limitator termic bimetalic (60°C sau 35°C). Pornirea și oprirea 
panourilor pot fi automatizate cu ajutorul unei unități de control 
electronice externe (T705), prin intermediul sondelor de temperatură 
care trebuie plasate în zonele încălzite. Chiar și aplicarea unui 
termostat simplu sau a unui cronotermostat este suficientă pentru 
reglarea temperaturii camerei.

PLACĂ DE GHIPS 

CARTON ALUMINIU 

ADEZIVAT
ALUMINIU

REFLECTORIZANT

IZOLAȚIA DIN VATĂ

MINERALĂ GROSIME. 10 mm

RESISTORI DIN FIBBRĂ DE 

CARBON GROSIE. 4 mm


