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Världens bästa komfort, tyst 
och dragfritt samt låg bygghöjd.
Klimatpaneler som skapar nya möjligheter.

Ecoclimes klimatpanel är en strålningspanel med integrerad tilluft för 
komfortkyla eller komfortvärme. Den unika Ecoclime-metoden ger den bästa 
inomhusmiljön och samtidigt den bästa energieffektiviteten. Den låga vikten 
gör att klimatpanelerna enkelt kan monteras i befintligt undertaksramverk. 

ECOCLIME I KORTHET

Ecoclimes klimatpanel bygger på den patenterade 
ETX-panelen – en värmeväxlarabsorbent i polymert 
material med hög effekt i form av strålningspanel och 
tilluftsdon i ett.

Klimatpanelen skapar en betydligt behagligare 
inomhusmiljö med jämnare spridning av kylan eller 
värmen utan höga lufthastigheter. Därmed upplevs 
inget drag och ljud i lokalen.

Den tunna ETX-panelen ger ett lågt tryckfall i fastighe-
tens kylsystem. Trots låga flöden skapas en hög kyl-
effekt över hela klimatpanelens yta. Det beror främst 
på den effektiva värme-överföringen i ETX-panelen, 
konstruerad  i ett polymert 

specialmaterial, som ger en låg kondenstemperatur. 
Det gör det möjligt attanvända kyla producerad med 
antingen kompressor-, fjärr- eller geokyla, utan att 
problem med kondens uppstår. 

Ecoclimes INVISMA klimatpanel som är en strål-
ningspanel med integrerat tilluftsdon i ett bygger 27 
mm, och CHARISMA som är en ren strålningspanel 
behöver max 140 mm höjd vid installation. Den låga 
bygghöjden gör det möjligt att installera komfortkyla 
i utrymmen där takhöjden tidigare inte medgett 
det, eller kan vid nyproduktion ge fler våningar med 
samma totalhöjd på fastigheten.

FÖRDELAR

 + Dragfri och ljudlös komfort
 + Estetiskt tilltalande
 + Enkel installation
 + Underhållsfritt – klarar tuffa miljöer  

 utan att tappa effekt

MILJÖEGENSKAPER

 + Låg CO2-footprint
 + 0% spill vid produktion
 + Hygienisk och luktfri

TEKNISKA EGENSKAPER

 + Mycket bra komfort
 + Låg bygghöjd
 + Mycket låg vikt
 + Låg kondenseringstemperatur
 + Hög effekt per kvadratmeter
 + Strålningstak och tilluftsdon i ett
 + Effekt även utan lufflöde
 + Mycket tyst
 + Ställbara luftdysor

DIMENSIONERING

INVISMA - PASSIV
 + Funktion: strålningspanel
 + Bygghöjd: 27 mm
 + Kyleffekt: upp till 130 W/m2 per panel
 + Storlek: 1195 x 595 mm

CHARISMA - AKTIV
 + Funktion: Strålningspanel med  

 integrerad tilluft
 + Bygghöjd:140 mm (100 med topp- 

 anslutning)
 + Kyleffekt: upp till 200 W/m2 per panel
 + Storlek: 1195 x 595 mm
 + Luftflöde: Upp till 15 l/s per panel
 + Tryckområde: Från 8 till 100 Pa

Svensk innovation & tillverkning
Patenterad konstruktion

PRODUKTINFORMATION 
 
INOMHUSKLIMAT 
KLIMATPANEL
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Ecoclimes klimatpanel baseras på en patenterad teknik som bland annat be-
står av en ETX-energiabsorbent – en världsunik absorbent med hög prestanda 
tillverkad helt i ett polymert specialmaterial som  används framgångsrikt i en 
rad olika applikationer, bl a solfångare och vattenkollektorer. 

Panelens utformning medför mycket låga tryckfall både på luft- och vatten-
sidan. Kylt eller värmt vatten cirkulerar genom ETX-panelen som därmed via 
ytan absorberar värmen eller kylan från luften. Den unika utformningen av 
panelen innebär att vätskan i panelen hela tiden fördelas jämnt. ETX-panelen 
utnyttjar därmed vätskans goda värmeöverföringsegenskaper maximalt. 
Luften sprids i rummet via dysor i takets undersida. Den effektiva kylningen 
eller värmningen av luften gör att även låga lufthastigheter ger en hög kyl-/
värmeeffekt per kvadratmeter. 

ETX-panelen genom en 
värmekamera. Det syns 
tydligt att värmen/kylan 
sprids jämt över hela ytan 
vilket gör panelen mycket 
effektiv.

Patenterad konstruktion ger låga tryckfall och hög effekt.

ETX™-panel

Traditionella moduler kyler eller värmer luften inuti 
modulen/baffeln med värme/kylbatterier genom mede-
jektering av rumsluften. Det gör dem beroende av 
hög lufthastighet för att uppnå önskad effekt.

Med Ecoclimes lösning (fler paneler med hög effekt 
och låg lufthastighet) sprids kylan jämnt i hela 
lokalen. Det gör att komforten ökar och 100% 
av ytan i en lokal kan nyttjas och takhöjden kan 
utnyttjas bättre.

TRADITIONELL LÖSNING 

Ecoclime absorberar värme i luften genom ytskiktet 
på panelen. Det ger en hög effekt även då lufthas-
tigheten är låg.

Med traditionell ”punktkyla” (få bafflar/moduler 
med höga lufthastigheter) kan det uppstå  
ytor  som upplevs betydligt kyligare och dragigare 
än den övriga delen av lokalen.

Ecoclime klimatpanel – unika egenskaper.

VÄRLDENS BÄSTA INOMHUSKOMFORT

Ecoclime-metoden innebär att fler paneler installeras med 
totalt kortare installationstid än traditionella kylbafflar. 
Med flera inblåsningspunkter och jämn påverkan från den 
termiska strålningen uppnås en jämnare spridning av kylan 
– utan krav på hög lufthastighet, servicekrävande installatio-
ner eller höga vattentryck.

För hyresgästen innebär det en oöverträffad inomhuskom-
fort som är dragfri och ljudlös. Komforten är dessutom den-
samma på alla platser i lokalen vilket gör att ytan kan nyttjas 
maximalt. För fastighetsägaren innebär det färre klagomål 
från hyresgäster när dom gör ommöbleringar som annars 
skulle försämra komforten och färre hyresgästanpassningar 
vid förändrad användning av lokalen.

UNDERHÅLLSFRITT TAK MED HÖG PASSIV 
EFFEKT

Ecoclimes klimatpaneler kyler rumsluften via ytan på över- 
och undersidan. Det ger två fördelar:   

 + Underhållsfritt – då rumsluften inte cirkulerar inuti 
panelen elimineras risken att damm och andra partiklar 
samlas i panelen. Det här gör panelen hygienisk och 
underhållsfri utan att tappa effekt.

 +  Hög passiv effekt – gör det möjligt att hålla låga 
luftflöden när lokalerna inte nyttjas för att sedan 
momentant snabbt kunna sänka temperaturen när det 
krävs, utan att det uppstår drag. 

Fritt från
bakterier

ECOCLIME KLIMATPANEL

Lägre bygghöjd
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Ecoclime klimatpaneler ger en revolutionerande komfortupplevelse med flexibel framtidssäkrad uthyrning. 
Unika egenskaper som dragfri kyla, tyst tilluft, ett helt jämt klimat och renare rumsluft utan återcirkulation 
säkerställer den bästa arbetsmiljön och dom lägsta drift och ägande kostnaderna. 

För hyresgäster

VÄRLDENS BÄSTA KOMFORT

Ecoclime klimatpanel skapar en betydligt behagligare inomhusmiljö. Med en 
jämnare spridning av kylan utan höga lufthastigheter, därmed upplevs inget 
drag eller oljud i lokalen.

ÖKAD FLEXIBILITET

Med traditionell ”punktkyla” uppstår ytor som upplevs betydligt kyligare och dra-
gigare än den övriga delen av lokalen. Med Ecoclimes lösning sprids kylan 
jämnt i hela lokalen. Det gör att 100% av ytan i en lokal kan möbleras och 
ommöbleras utan negativ påverkan på komforten. Den fria möbleringen 
minskar även behovet av framtida hyresgästanpassningar för nya hyresgäs-
ter.. Ecoclimes klimatpanel kan dessutom enkelt flyttas, kompletteras eller 
bytas ut utan dyra installationsåtgärder, vilket ökar flexibiliteten.

För fastighetsägare

Ett överlägset inomhusklimat som väsentligt minskar klagomål till driftorgani-
sationen tillsammans med en underhållsfri produkt som minimerar behovet 
av framtida hyresgästanpassningar leder till en framtidssäkrad uthyrning med 
nöjda hyresgäster.

LÅG BYGGHÖJD SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Ecoclimes INVISMA bygger knappt 27 mm och CHARISMA  
behöver max 140 mm höjd vid installation. Den låga bygghöjden gör det möj-
ligt att installera komfortkyla i utrymmen där takhöjden tidigare inte medgett 
det, eller kan ge fler våningar med samma totalhöjd på fastigheten.

Det bästa för komfortupplevelsen, ekonomin och miljön.

För projektörer/arkitekter

ÖKAD VALFRIHET & NYA MÖJLIGHETER

För arkitekter och projektörer så ökar valfriheten när det är enkelt att 
flytta kylpanelerna och när de passar i olika standardtaksystem. Att 
därtill kunna bibehålla takhöjd vid renovering eller minska totala bygg-
höjden vid nybyggnation och ge plats åt fler våningar på samma tomtyta, 
lyfter konkurrenskraften. Genom den fria placeringen av panelerna utan 
komfortpåverkan går det utmärkt att fritt anpassa installationen runt 
annan apparatur som tex belysning och sprinklers.

För installatörer

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Tack vare sin låga vikt kräver klimatpanelerna krävs inget separat 
innertak eller särskild infästning. Montering sker i befintliga ramverk/
skensystem (exempelvis Paroc, Armstrong eller Parafon) och modulerna 
kopplas snabbt ihop med Hepworth. Den låga vikten gör även att taket 
är lätt att hantera. Ingen lyftanordning krävs och en montör installerar 
en klimatpanel utan assistans på mindre än 10 minuter.
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Låg bygghöjd

Ecoclimes klimatpaneler tillhör marknadens lägsta och finns i två olika 
utföranden:

Enkel installation

Ecoclime klimatpanel följer standardmått och 
passar därmed ramverk för akustikplattor (som 
exempelvis Parafon, Armstrong eller Ecophon). 
Tack vare den låga vikten (4 kg för Charisma) kan 
en installatör montera en panel på mindre än 10 
minuter. Ingen extra infästning krävs.

Estetiskt tilltalande

Ecoclimes paneler integreras estetiskt i befintliga 
undertaksystem.

Ytskiktet på undersidan av panelerna kan dessut-
om anpassas i vilken kulör som helst. 

Ökad flexibilitet 

Ecoclimes klimatpanel ökar flexibiliteten då ingen hänsyn behöver tas till luftflö-
den och/eller ljud. Lokaler kan projekteras och nyttjas till 100%.

Passande lokaler
• Kontor

• Kommersiella byggnader

• Offentliga lokaler

• Industri

• Hotell & konferens

• Sjukhus / vårdinrättningar

• Skolor

Rumsreglering

Klimatpanelens effekt styrs genom att vattenflödet regleras efter styrsig-
nalen från rumstermostaten. Systemet kan styras i sekvens mot befintliga 
radiatorer samt anpassas till variabla luftflöden.

Material

Ecoclime klimatpanel tillverkas helt och hållet i ett polymert specialmateri-
al med unika termiskt ledande egenskaper.

Montage

Ecoclimes klimatpanel kan monteras på två olika sätt:

1. Integrerat i undertaksystem

2. Hängande komfortram

Övriga fakta

INVISMA - 27 mm

 

CHARISMA- 140 mm


