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CHARISMA klimatpanel är en strålningspanel med intererad tillluft 
för komfortkyla eller värme. Den unika Ecoclime-metoden ger den bästa 
inomhuskomforten och kombinerat med mycket låga driftskostander 
och energieffektivitet. Låg produktvikt gör att klimatpanelerna enkelt kan 
monteras i befintligt undertaksbärverk. Produktens låga bygghöjd ger goda 
möjligheter till installation även vid begränsad höjd ovan undertak. 

PRODUKTINFORMATION 
 
CHARISMA 
KLIMATPANEL

Klimatpanel 
CHARISMA

FAKTA

 + Funktion: Konvektions-/strålningspanel   
 med tilluft

 + Bygghöjd: 140 mm (100 med toppanslut  
 ning)

 + Kyleffekt: upp till ca 200 W/m2 panel
 + Variant: Finns i brandklassat utförande
 + Storlek: 1200 x 600 mm i undertak
 + Luftflöde: Upp till 15 l/s per panel
 + Tryckområde: Från 8 till 100 Pa
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Dimensionering
För att erhålla rätt antal klimatpaneler kontaktas antingen konsult eller tekniker på  
Ecoclime:

support@ecoclime.se eller 090-17 19 00

eller så beräknas effekten enligt nedanstående exempel:

KLIMATPANEL CHARISMA 6 DYSOR

Kyla

Antal luftdysor 6

Tryckfall - luft (Pa) 8-100*

Tryckfall - vatten (kPa) 2,3

Luftflöde (l/s) 10 ger ca 20 dBA

Vattenflöde (l/s) 0,033

Kyleffekt (W) upp till 161W

Kyleffekt utan tilluft (W)  
(vid dTm=12K)

ca 80W

KLIMATPANEL CHARISMA 8 DYSOR

Kyla

Antal luftdysor 8

Tryckfall - luft (Pa) 17-70*

Tryckfall - vatten (kPa) 2,3

Luftflöde (l/s) 15 ger ca 22 dBA

Vattenflöde (l/s) 0,033

Kyleffekt (W) upp till 191W

Kyleffekt utan tilluft (W)  
(vid dTm=12K)

ca 90W

VATTNETS KYLKAPACITET

Beräknas som:

Pwater = Cpwater x qwater x dTwater

där 

Pwater = kylkapacitet från vatten (W)

qwater = vattenflöde (l/s)

dTwater = temperaturdifferensen mellan vattnets retur- och framledningstemperatur

Exempel: Vid ett vattenflöde på 0,033 l/s har man vattentemperturer Tin=14 och Tout= 16. 

Kylkapaciteten från vattnet beräknas som:

Pwater= 4186 x 0,033 x (16-14)

Pwater= 276 W

Se mer detaljer kring effekter och tekniska data i separat dokument ”Dimensionering &  
räkneexempel”.

VIKTIGT!

Klimatpanelen får endast anslutas till system med max drifttryck om 2 bar och 
köldbärare/mediet skall vara mellan +10°C till +40°C. Betänk att höjdskillnad mellan 
klimatpanel och manometer måste tas med i beräkning av drifttrycket i klimatpanelen.

Provtryckning får ske med ett maximalt tryck av 2,9 bar.

LUFTENS KYLKAPACITET

Beräknas som:

Pair = Cpair x Qair x dTair

där 

Pair = primärluftens kylkapacitet (W)

Qair = tilluftsflöde (l/s)

dTair = temperaturdifferensen mellan tilluft och rumstemperatur (K)

Exempel: I ett rum som har rumstemperturen 24 grader tillför man 20 l/s tilluft med 
temperaturen 18 grader.

Kylkapaciteten från luften beräknas som:

Pair= 1,2 x 20 x (24-18)

Pair= 144 W

* 8 Pa utan strypinsats,  
kan justeras upp till ca 100 Pa (30 dBA)

SNABBVAL

* 10 Pa utan strypinsats,  
kan justeras upp till ca 80 Pa (30 dBA)
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L=1195 mm

27 mm

113 mm

Värme-/kylvatten in/utVärme-/kylvatten in/ut
Ø 15 Ø 15

Ø 100, Tilluft

B=595 mm

27 mm

113 mm

Ø 100, Tilluft

L=1195 mm

27 mm

73 mm

597,5 mm

Värme-/kylvatten in/utVärme-/kylvatten in/ut
Ø 15 Ø 15

Ø 98, Tilluft

B=595 mm

297,5 mm

27 mm

73 mm

Mått, volymer & specifikation

CHARISMA med sidoanslutning, Option SC

CHARISMA med standardanslutning för toppanslutning

MÅTT & VOLYMER

Modell Längd Bredd Höjd Rördimensioner Vikt Vattenvolym

CHARISMA 1195 mm 595 mm 140 mm Köldbärare: Ø 15, Luft: Ø 100 4.8 kg (med köldbärare) 0.8 L

SPECIFIKATION

ECOCLIME I MAGICAD

Du hittar även alla varianter 
av Ecoclimes klimatpanel i 
MagiCAD.

SPECIFIKATION

Produktkod CHARISMA  XX  x  XXXX  - XXX  - X  - XXX 

Variant - , FR
Vers ion b
Längd 1195 mm
Bredd 595 mm
Antal  dysor 6 , 8 s t
Luftanslutning 100 mm

(FR=brandklassat utförande motsvarande B1-s1, d0)

Exempel
Produktkod CHARISMA b 1195 - 595 - 6 - 100 (nom. luftflöde 10 l /s)
Produktkod CHARISMA b 1195 - 595 - 8 - 100 (nom. luftflöde 15 l /s)
Produktkod CHARISMA FR b 1195 - 595 - 6 - 100  (B1-s1, d0, nom. luftflöde 10 l /s)
Produktkod CHARISMA FR b 1195 - 595 - 8 - 100 (B1-s1, d0, nom. luftflöde 15 l /s)

Tillbehör:

Option D (D = kanalmonterad strypning vid krav på högt sluttryckfall)

Option SC (SC = Möjliggör låg Sidoanslutning)

Vid frågan kan vi även leverera slang och tillhörande snabbkopplingar.

Notera!

Alla klimatpaneler leveras komplett med Hep2O (snabbkoppling) för 15 mm 
vattenanslutning.
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Beskrivningstext: PCT.312 Kanalanslutna rumskylapparater
 KB XX st
Fabrikat:  Ecoclime
Variant:  CHARISMA eller CHARISMA-FR (brandklassad B1-s1, d0)
 Klimatpanel för tilluft, kyla (och värme) för infällt montage i undertak.
 Luftspridning 360º, individuellt ställbara dysor som justeras underifrån.
Kulör, synliga delar:  Vit Glasfiberväv lika undertak, RAL 9003
Version b
Längd 1195 mm
Bredd 595 mm
Antal dysor 6, 8
Kanalanslutning  100 mm
 

Tillbehör:   Option D (D = kanalmonterad strypning vid krav på högt sluttryckfall)
 Option SC (SC = Möjliggör låg Sidoanslutning) 
 D - Med injusteringspjäll, reglerbar i 5 lägen
Rumsreglering:  Elektronisk rumstyrsystem, medlevererat och funktionsprovat på fabrik.
Funktion:
 1, Värme och kyla i sekvens med neutralzon.
 2, Värme och kyla i sekvens med neutralzon, samt närvarostyrt belysning och tilluftsspjäll.
 

AMA-beskrivning
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Säkerhetsföreskrifter

Installation, översikt

MOTTAGNINGSKONTROLL
 1 Vid mottagning kontrolleras att skador ej uppkommit i samband med 

transport eller lossning.
 1 Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till fraktbolaget och  

en anmärkning skall noteras på fraktsedeln.

MONTERING
 1 Klimatpanelen monteras förslagsvis direkt i undertaksystem liknande Pa-

roc/Armstrong/Paraphon. Vid montage i dessa standardsystem behövs ej 
någon förstärkning eftersom klimatpanelens vikt endast är ca 4kg.

 1 Klimatpanelerna har 4st 15mm anslutningar som alla skall förses med 
stödhylsor före montering.

 1 Använd endast avsedda föreskrivna kopplingar vid montering av klimat-
panelen. 

FYLLNING
 1 Vid fyllning  och luftning av systemet  är det viktigt att ej överskrida 2 

bar. För att avlägsna all luft kan man behöva cirkulera vätskan  med ett 
högre flöde till  större delen av luften luftats ur och därefter kan ordinarie 
system kopplas in. Efter driftsättning kan det behöva luftas flera gånger 
första driftveckan. Om man upplever cirkulationsproblem efter en tid så 
kan ytterligare luftning vara nödvändig.

DEMONTERING
 1 Vid demontering av klimatpanelen skall all vätska avtappas på ett 

sådant sätt att den kan tas om hand om den innehåller miljöfarliga 
ämnen.

 1 OBS. Om miljöfarliga vätskor användes skall dessa uppsamlas i 
kärl för deponering eller återanvändning.

INSTALLATION
Att tänka på:

 1 Klimatpanelen ansluts med VVS delen seriekopplad och max 5 enheter 
i serie. Klimatpanelernas anslutning är 15mm och ansluts med anvisade 
kopplingar.

 1 Stödhylsor monteras i klimatpanelens samtliga hörn.
 1 Slangarna skall monteras så att klimatpanelens anslutningar ej belastas 

av dess vikt.
 1 Tilluft pendlas separat så att kanalens vikt inte blir för stor för ramverket 

som håller upp klimatpanelen.
 1 Se punkten ”Fyllning”.

DRIFTTRYCK/TEMPERATUR
 1 Klimatpanelerna får endast anslutas till system med max 

arbetstryck av 2 bar och vattnet/köldbäraren skall vara mellan 
+10°C till +40°C. 

 1 Betänk att höjdskillnad mellan klimatpanel och manometer måste tas 
med i beräkning av drifttrycket i klimatpanelen.

 1 Provtryckning får ske med ett maximalt tryck av 2,9 Bar (1,43 x drifttryck).
 1 Alla klimatpanel provtrycks vid produktion.

ANSLUTNINGAR
 1 Klimatpanelen har fyra anslutningar med 15 mm utvändigt mått.

 1 Röranslutningar på klimatpanelen får ej belastas med rörsyste-
mets egenvikt.

 1 Anslutningsrör skall även skyddas mot andra yttre påfrestningar 
som kan orsaka skada på klimatpanelen.

SKYDD MOT FRYSRISK 
 1 Om montering utförs så att frysrisk föreligger skall någon av nedanståen-

de åtgärder vidtagas:
 1 Fyll  klimatpanelen med lämpligt frostskyddsmedel om så är nödvändigt.
 1 Vid demontering skall klimatpanel och rörsystem tömmas på allt vatten. 

Och för att säkerställa att allt vatten kommit ut bör rörsystemet blåsas 
med luft (dock ej över 2 bar) när den demonterats. 
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Underhåll och service

Generellt

Drifttrycket i klimatpanelen (får ej överstiga 2 bar) bör inspekteras regel-
bundet för att undvika driftsstörningar och bör efter en tid vara samma 
som vid driftsättning.

Följande bör kontrolleras:

Kontrollera att inte drifttrycket sjunker efter några veckors användning. Om 
trycket sjunkit kan det bero på luft och det kan då behöva fyllas på vätska 
efter luftning.

Tappar systemet mycket i tryck efter ytterligare några veckor bör kretsen 
kontrolleras så att det ej finns läckage som eventuellt behöver åtgärdas.

Rengöring 
 
Ytan mot rum dammsugs med fin borste alternativt avtorkas med 
fläckborttagarsvamp typ mirakelsvamp.


