
BELIZE E2
Nordens første ultraeffektive 
lavtemperatur radiator
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Technology

Et koncept uden sidestykke

ULOW E2 lavtemperatur radiatorer med E2-teknologi realiserer 

et unikt produktkoncept, der muliggør en effektiv, økonomisk og 

æstetisk varmeafgivelse ved lave temperaturer.

Højtydende og intelligent

På den ene side afgiver ULOW-E2 en høj andel af strålevarme 

gennem vandopvarmede plader, og på den anden side tilbydes 

en behovsorienteret konvektionsoptimering. Intelligent styring 

mellem statisk og dynamisk drift sikrer hurtig varmeafgivelse 

og korte reaktionstider med høj effektivitet og maksimal varme-

komfort ved fremløbstemperaturer op til 40°C. Fremløbstempera-

turen må ikke overstige 60°C.

Skønhed møder økonomi

Et avantgarde design møder alle krav fra moderne interiører og 

giver en elegant måde at skabe merværdi til rummene. De små 

ekstra investeringer i den højere effektivitet hos ULOW-E2 sikrer 

korte afskrivningsperioder. Personlig komfort sikres gennem 

manuel temperaturregulering af de enkelte rum.

PERFEKT VID 
RENOVERING ELLER NYBYGGERI

LAVTEMPERATUR RADIATOREN 
BELIZE E2 ER MEGET VELEGNET 
TIL VARMEPUMPER

BELIZE E2
Panelradiator 

TYPE 
Belize E2 leveres altid i 
type 22. 

HØJDE
500, 600, 900 mm

LÆNGDE
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 
1600 1800, 2000 mm

FARVE
Pulverlakeret hvid RAL 9016.   
Fås også i sort.
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KOMPATIBEL MED
VARME PUMP

Ved renovering: monovalent drift

Hvis du har opnået en god standard for isolering med termisk renovering, eller hvis du har 

installeret en moderne varmekilde, er der ideelle betingelser for at anvende en ULOW-E2.  

Så har du den perfekte mulighed for at udnytte fremløbstemperaturer på op til 40°C, med 

alle former for energikilder (olie, gas, træ, piller eller fjernvarme hhv. varmepumpe)

 Ved nybyggeri: Kombineret drift

Moderne nybyggede huse har allerede en god isoleringsstandard og de anvender moderne 

energikilder med reduceret fremløbstemperatur (olie eller gaskondensvarme), eller andre lave 

temperaturkilder, der bruger vedvarende energi (træ, træpiller eller fjernvarme hhv. varmepumpe). 

ULOW-E2 er kompatibel med disse varmekilder for fremløbstemperaturer op til 60°C. Selv ved 

nybyggeri kan ULOW E2 i princippet anvendes i monovalent drift. Vi vil dog især anbefale er 

kombineret drift med andre varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme, gulv-

konvektorer eller lignende. Kombineret drift anbefales til lokaler, hvor der er behov for hurtigt 

rumopvarmning og korte reaktionstider (soveværelse, fitness, arbejdslokaler etc.)

Lavtemperatur kompatibel

Højt besparelsespotentiale

Det mest moderne design 

Meget enkel installation 

Systemkompatibel

Boligkomfortehagelige 
værelser hele året 

Høj andel af strålevarme 

Ideel til renovering og nybyggeri

Fleksibel strømtilslutning

Intelligent styring 

Gennemprøvet teknik med  
midttilslutning

Meget hurtig varmeafgivelse og 
korte reaktionstider 



”Renovering eller nybyggeri?
For mig skal en lavtemperatur radiatorer kunne alt 

og samtidig være energieffektiv og æstetisk!”
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