
Planeten driver vår agenda – et perfekt 
inneklima skal ikke belaste vår planet

Mindre fotavtrykk 
Panelene er laget av 100 % resirkulerbart materiale.

Strålingsvarmen som Heliuz-takstripsene avgir når gjennom 
vegger, gulv og alle gjenstander. Varmen reflekterer fra alle flater, 
slik at områder som ligger i skyggen får varme på grunn av 
strålingsstøt fra alle områder. Huden får en behagelig følelse, selv 
om den faktiske lufttemperaturen er lavere. Dette kan føre til 
store energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle 
varmevifter eller radiatorsystemer.

Den modulbaserte utformingen er den perfekte løsningen for alle 
installasjonssituasjoner. Ved å koble sammen takstripsene med 
presskoblinger, kan man montere takstrips i 70 meters lengde.

Kontakt oss for energivennlige løsninger.

Heliuz Panel/Strip
Effektive takpaneler for 
oppvarming og kjøling

Purmo Norge  406 14 900  www.purmo.no



Heliuz  takpaneler

Se filmen

Takpanel gir ikke varme via konveksjon, men ved strålevarme. 
I kjølemodus strømmer avkjølt vann gjennom panelene, og gjennom naturlig 
kjølekonveksjon strømmer avkjølt luft langsomt nedover. 

De sikrer dermed en konstant, behagelig temperatur uten trekk eller 
tekniske lyder selv i svært store og høye rom. Takpanel er også ideelle i 
rom der lav eksponering for støv er et krav, eller der krevende 
hygienestandarder må opprettholdes.

Fleksibilitet i planlegging, implementering og drift
Takket være modulbasert design og lav vekt, kan takpanel oppfylle en 
rekke krav i kontorer og kommersielle rom. I områder med økt varmetap -
f.eks. der det er utvendige vinduer eller dører - kan man oppnå 
tapskompensasjon ved hjelp av takpaneler. 

Systemet kan raskt endres eller utvides ved fremtidige ombygginger eller 
utvidelser av næringsarealer.

I tillegg kan det planlegges integrasjon av belysning, røykvarslere 
og/eller sprinkleranlegg. Som resultat blir takpanelene en del av et helt 
romkonsept som overgår luftkjøling (air condition).

Kostnadseffektivitet og investeringssikkerhet
Takpanel-systemer er rimelige og kostnadseffektive, fra den første 
investeringen til løpende kostnader. Systemene er energieffektive selv i 
bygninger med høyt tak, noe som gir store besparelser. 

Modulbasert design, høy fleksibilitet og samspillet med lys- og 
sikkerhetskonsepter sikrer et høyt nivå av fremtidssikring og 
investeringssikkerhet for hele systemet.

Vi tilbyr to takpanel-systemer: 
Heliuz Panel er en effektiv og elegant løsning for kontorbygg og 
kommersielle områder. Heliuz Strip er det perfekte systemet for 
industrihaller, idrettsanlegg og andre arrangementer.
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