
Енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S® - це більше 180 моделей безрідинних електричних панельних обігрівачів 
потужністю від 100 до 1500 Вт. Вони відрізняються дизайном, розмірами, технологією монтажу, але мають 
спільні яскраві переваги в порівнянні з іншими системами опалення та ідеально підходять для основного або 
додаткового обігріву приміщень, в яких люди знаходяться впродовж тривалого часу.

®В основу роботи обладнання UDEN-S  закладений принцип прямого нагріву приміщення (немає котлів, котелень, труб, 

насосів і звичного теплоносія). М'які промені тепла, потрапляючи на поверхню стін, підлоги і різних предметів, 

поступово їх прогрівають. Завдяки взаємному обміну теплом між нагрітими предметами прогрівається і повітря. В таких 

умовах ми відчуваємо себе набагато комфортніше, ніж при конвекційному опаленні, а в оплаті економимо до 60%!

Металокерамічні і керамогранітні обігрівачі UDEN-S® різні за конструкцією і технологією виробництва, але мають одну 

спільну рису - унікальний натуральний теплонакопичувач у їх складі.

У металокерамічних обігрівачах - це 

керамічна плита, отримана шляхом 

напівсухого пресування під високим тиском, 

з нагрівальним елементом всередині. 

Завдяки цьому ми отримуємо більш 

рівномірний розподіл тепла на поверхні і 

відмінні фізичні властивості: високу 

міцність, електроізоляцію, 

пожежобезпечність, дуже низьке 

вологопоглинання, чітку форму і естетичний 

вигляд (товщина обігрівача всього 14 мм). 

Зверху панель захищає металевий корпус. 

Обігрівачі починають випромінювати тепло 

вже через 5 хвилин після ввімкнення, а 

завдяки теплонакопичувачу залишаються 

теплими до 1,5 години, обігріваючи 

приміщення без витрат електроенергії!

Керамогранітні обігрівачі - це монолітні 

опалювальні панелі з щільністю каменю і 

відмінними теплоакумулюючими 

властивостями (випромінюють тепло через 

20 хвилин після ввімкнення і залишаються 

теплими протягом 3-4 годин без витрат 

електроенергії). Вони надміцні, зносостійкі, 

довговічні і абсолютно екологічні: у 

виробництві використовуються тільки чисті 

матеріали, які при нагріванні не виділяють 

шкідливих речовин. Нагрівальний елемент 

всередині захищений чотиришаровою гідро- 

і електроізоляцією, що гарантує безпечне 

використання панелей.

®
Як працюють обігрівачі UDEN-S

Унікальний теплоакумулюючий склад
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Якщо ви з якоїсь причини не хочете встановлювати 
стаціонарну систему опалення (наприклад, в орендованих 
квартирах або офісах).

Для обігріву невеликих кімнат, коли немає сенсу в 
додатковому монтажі.

Як додаткове джерело тепла у вже опалювальних 
приміщеннях.
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Комплектація

В яких випадках застосовують «універсали»?

«Стандарт»
(без шнура і вилки)

«Універсал»
(зі шнуром і вилкою)

®UDEN «Універсал» - це настінний панельний обігрівач UDEN-S , в комплект якого входить шнур живлення (довжиною 2 м) з 

електричною вилкою.

настінний

Настінні панельні обігрівачі

8 МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ
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