
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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Теплий плінтус
Теплий плінтус - енергозберігаючий обігрівач з теплонакопичувачем і металевою поверхнею. Від настінних і 

стельових моделей він відрізняється розмірами, потужністю і способом встановлення. Та головна його особливість - 

у способі обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогріває (темперує). Тепле 

повітря просушує стіни і повільно піднімається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка не дозволяє холоду 

потрапляти в приміщення. Прогріті стіни позбавляються від надмірної вологи, менше проводять тепла назовні і самі 

починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення 

конденсату, грибка і цвілі.

Номінальне споживання:
Номінальна напруга:

Розміри (з кріпленнями):
                           ширина
                         довжина
                         товщина

V обігріву:
S обігріву при h=2,5:

Температура поверхні:
Маса:

Спосіб встановлення:

90-105 Вт
220-230 В

130 мм
498 мм
14 (35) мм
3,5-5 м
1,4-2 м
80±5 °С
2,0 кг
настінний 

135-157 Вт
220-230 В

130 мм
750 мм
14 (35) мм
5-7,5 м
2-3 м
80±5 °С
3,0 кг
настінний 

180-210 Вт
220-230 В

130 мм
998 мм
14 (35) мм
7,5-10 м
3-4 м
80±5 °С
3,5 кг
настінний 

Заощаджуйте час на установці, адже всі елементи легко монтуються, з'єднуючись між собою, і через 

терморегулятор підключаються до електромережі. У стандартну комплектацію плінтуса входять 2 бічні заглушки 

і декоративна муфта.
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БІЧНА
ЗАГЛУШКА

ТИЛЬНА СТОРОНА

Г-ПОДІБНЕ КРІПЛЕННЯ

ДЕКОРАТИВНА МУФТА

ДЕКОРАТИВНА 
МУФТА 

ЗАКРИВАЄ МІСЦЕ З ЄДНАННЯ ДВОХ ТЕПЛИХ ПЛІНТУСІВ УДЕН

Г-ПОДІБНЕ
КРІПЛЕННЯ

БІЧНА
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