PISO RADIANTE ELÉTRICO
PISO RADIANTE ELÉTRICO ETHERMA

Chão naturalmente quente e confortável
Máxima eficiência energética

Desembaceadores de espelho
A folha de aquecimento da ETHERMA
aquece o espelho de modo a impedir o
embaciamento enquanto toma duche /
banho.
VANTAGENS:

● Facil instalação
● À prova de agua
● Baixo consumo

Aquecimento por Infravermelhos

Calor onde, quando e quanto o necessário!!
®

DUO-THERM = Solução para todas as situações
PISO-RADIANTE para aplicação em camada espessa de betonilha
Ø Ideal para construções de raiz.
Altura necessária - 4cm
(com isolamento, cabo de
aquecimento e camada de betonilha)

Conforto e bem-estar durante todo o ano!
VANTAGENS:

● Múltiplas aplicações no exterior

e no interior

● Calor direto imediato e saudável
● Ausência de emissão de CO²
● 92% da energia é convertida em calor

ESTEIRA RADIANTE para instalação directa sob o piso final
Ø Ideal para restauros, onde se
pretenda instalar piso-radiante.
Altura necessária - 1cm
(já contando com o isolamento)
ESTEIRA RADIANTE LAMINOTHERM - especial para instalação
sob o piso flutuante / parquet
Ø Ideal para restauros, onde se
pretenda instalar piso flutuante.
Altura necessária - 0,5 cm
(já contando com o isolamento)

... O ambiente agradece-lhe!
Mais informações:
Duo-Thermo, Sistema de Aquecimento, Lda.
E.N. 125 Maritenda | 8100-084 Boliqueime | Portugal
Tel.: (00351) 289 360 636 | Fax: (00351) 289 360 853
info@duo-thermo.pt | www.duo-thermo.pt

AQUECIMENTO POR INFRAVERMELHOS
« 10 anos de garantia «

AQUECIMENTO POR INFRAVERMELHOS
PEDRA NATURAL DUO-THERM®
®

DUO-THERM = Sistema de Aquecimento por radiação através de raios
infravermelhos idênticos aos do sol, que proporcionam um calor natural,
confortável e saudável, evitando o movimento das poeiras e mantendo a
humidade natural do ar.
VANTAGENS:

● Para todo o tipo de construção: nova ou

antiga

BLOCO NO INTERIOR DA PAREDE
®

É um Sistema de Aquecimento idêntico à laje-radiador DUO-THERM , ficando
encastrado dentro da parede e coberto pelo reboco final, completamente
invisível. No exterior fica apenas o termóstato para regulação da temperatura
ambiente e permitindo também detetar o local do radiador.
Ideal para casas de banho e cozinhas,
podendo ser instalado noutras divisões.

● Simplicidade de instalação e de utilização
● Sem manutenção, sem sala de

®

DUO-THERM = Ideal para casas-de-banho
● seca a humidade das paredes
● mantém as toalhas quentes e secas
● irradia um certo calor para o chão tornando-o
confortável
● ambiente extremamente confortável para
®

DUO-THERM = Conforto e estética

Uma casa, construída segundo as normas em vigor, com uma altura de pé
direito de 2,5m - 2,7 m e um bom isolamento, necessita entre 50 e 60 W/m²
para ter uma temperatura ambiental de 20 - 22°C.

Estima-se apenas um consumo de 6 a 8 horas por dia (40% durante o
dia, 60% durante a noite), o resto do calor é libertado ao longo do dia sem
consumo de energia.
Resultato de um estudo do TÜV relativamente a acumulação do calor
nas paredes:

®

Só aquece onde, quando e quanto se deseja.

Máximo de conforto Custos mínimos!

Devido à acumulação do calor nas paredes as lajes-radiadores / blocos
radiantes devem ser instaladas em paredes interiores para se
desenvolver uma permuta térmica entre salas contiguas.

equipamentos
● Baixo consumo
● Não consome oxigénio, não seca o ar
● Sem cheiros, fumos ou ruídos
● Ideal para pessoas alérgicas / doenças
respiratórias
DUO-THERM = pedra natural + placa de vidro (portadora da
resistência elétrica reduzida a nanoparticulas) + termóstato
ambiental.

CONSUMO

● Facilidade de instalação
● Baixo preço de aquisição
● Sem cheiros, fumos e ruídos

● Toalhas quente e secas
● Ambiente confortável
● Preservação da qualidade do ar

Sem limites para a decoração, nem ocupação de espaço!

Medidas disponíveis do Bloco Radiante:
Medidas
60 x 40 x 3 cm
100 x 50 x 3 cm
100 x 50 x 3 cm

Potências
325/400 W
500 W
750 W

Área
até 8 m²
até 10 m²
até 15 m²

Radiador numa divisão

Efeito do radiador no verso da parede

Lajes-radiadores necessárias numa habitação de aprox. 145 m²:

Medidas disponíveis da Laje-Radiador:
Medidas
100 x 50 x 2 cm
100 x 40 x 2 cm
60 x 40 x 2 cm

®

DUO-THERM = Grande flexibilidade estética da pedra
● tipo: moleanos, granitos, mármores
● tratamento: polida, flamejada, bujardada e amaciadada
● decoração: pintada, envelhecida, baixo relevo, jacto de areia

ECONÓMICO

SAUDÁVEL

Potências
850 W
650 W
375 W

Área
até 22 m²
até 16 m²
até 8 m²

Dados técnicos: 230V, 50Hz; grau de protecção II, IP 40/IP 44
Conform. EC: Teste LIQ (laboratório industrial de qualidade)
VDE (em teste)

ECOLÓGICO

CONFORTO

3 x 900 W
5 x 650 W
2 x 375 W
Para aproveitamento máximo do calor acumulado pelas paredes, a lajeradiador / o bloco radiante é instalada em paredes interiores.

EFICIÊNCIA

PRÁTICO

