Francie • hala pro plážový volejbal

Švýcarsko • Zimní stadion
Vytápění tribun, ne ledové plochy

Česko • Tělocvična ZŠ LIchnov
Rychlé vytopení v potřebných časech

Frankrike • hala pro parkurové
skákání a jezdecké závody koní
Vytápějte povrch ne prostor

Sluneční vytápění uvnitř

Mezinárodní výrobce průmyslového vytápění
www.sbm-international.net
Tisíce spokojených zákazníků ve více než 65 zemích světa

DANEX-PLAST spol. s r.o.
Novoveská 7
709 00 Ostrava - Mar. Hory
Kontakt: Ing. Petr Jedlička
mobil: +420 602 548 147
tel./fax: +420 596 624 358
e-mail: sbm@danex.cz
www.topeni-pro-haly.cz
www.danex.cz
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Váš partner v České republice

sportovní HALY

Reference

Efektivní a úsporné
topení pro sportovní haly

Sportovní haly • Tenisové haly
• Haly pro badminton
• Golfová hřiště
• Sportovní stadiony
• Tribuny zimních stadionů
• Jízdárny

sportovní haly

Vytápění keramickými
infrazářiči
Pro vytápění lze
použít
zemní plyn
nebo propan-butan

Vhodné pro vytápění sportovních hal

• Vytápění bez víření vzduchu a prachu, nehlučné
• Rychlá a účinná regulace s možností programování 		
režimů
• Lehké a kompaktní, bez komínů
• Okamžitá tepelná pohoda, bez nutnosti předehřívání

Vytápějte povrch ne celý prostor

Vytápění keramickými infrazářiči
vyhřívá pouze potřebný prostor

Tradiční vytápění
vyhřívá nejvíce prostor pod stropem

ÚSPORA ENERGIE OPROTI KLASICKÉMU
ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ 30 AŽ 40%

Úspora energie
oproti klasických
způsobům
vytápění
30 až 40%

Vytápějte jen tam, kde potřebujete

10 m
10 m

4,5 m
4,5 m

Zatopte rychle

Bezplatné zpracování technické studie vytápění

T°C
10,97 m

Krátký čas
předtopení

10,97 m
1m

úspora energie

1m

Požadovaná teplota

8h

Spotřeba energie

18h

23,77 m

1m

1m
23,77 m

Možnost vytápění jen v zóně, která je v hale
momentálně využívána

Po spuštění je dosaženo 95%
výkonu
během 5 minut

➵ plán objektu a návrh vytápění
➵ výpočet výkonu potřebného k vytápění
➵ výběr typu infrazářičů s vhodným výkonem
➵ plán rozmístění infrazářičů
➵ plán rozvodu plynu

