
Helius Panel kan integreras i Saint-Gobain 
Ecophone-undertakssystem

Det finska taksystemet för strålningsvärme Heliuz Panel lämpar sig för en mängd olika 
objekt. I samarbete med Saint-Gobain  har Purmo utvecklat färdiga modeller av värme- 
och kylpanelerna Heliuz Panel som är exakt anpassade till Ecophon-modultaken.
Heliuz Panel-undertaksmodellerna har utvecklats så att de passar ihop med 
kantmodellerna A, Dg, Ds, E och Lp i Saint-Gobains produktgrupp Ecophon T24 Focus och 
med kantmodellerna A, Ds och E i produktgruppen T24 Master. Heliuz Panel-
undertaksmodellerna är lämpliga för ett 600 mm brett undertak.
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Heliuz Panel Model A
Heliuz Panel Model A passar ihop med kantmodell A i 
undertakssystemen Focus och Master. Kantmodell A har 
synliga lister och skivor som lätt kan öppnas. Till skillnad från de 
andra kantmodellerna kan Heliuz PanelModel A användas både 
med listen T24 och T15.



Heliuz Panel Model Dg
Heliuz Panel Model Dg är planerad att passa ihop med 
kantmodell Focus Dg. Kantmodell Dg lämpar sig för objekt som 
kräver ett undertak som kan öppnas. I kantmodell Dg är skivans 
bärande kanter dolda, vilket ger intrycket av att skivorna inte 
sitter fast i varandra. Listen finns cirka 14 mm ovanför skivans 
synliga yta. Alla skivor kan lätt öppnas. 



Heliuz PanelModel Ds
Heliuz Panel Model Ds kan användas med kantmodell Focus och 
Master Ds. Kantmodell Ds lämpar sig för objekt som kräver 
montering av en nedsänkt dold list. Skivans kanter är symmetriska 
och det finns en smal skåra mellan skivorna. De monterade skivorna 
kan lätt öppnas.



Heliuz Panel Model E
Heliuz Panel Model E är planerad att passa ihop med kantmodell 
Focus och Master E. Kantmodell E har en infälld synlig list som 
framhäver varje enskild skiva och skapar ett skuggfenomen i 
innertaket. Skivans synliga yta är 10 mm under listen. Alla skivor 
kan lätt öppnas.



Heliuz Panel Model Lp
Heliuz Panel Model Lp passar ihop med kantmodell Focus Lp. Det 
unika infällda listsystemet i kantmodell Lp framhäver den önskade 
riktningen i lokalen.    
De långa sidorna finns det en bred skåra mellan skivorna, medan 
fogarna mellan skivorna är knappt märkbara på de korta sidorna.




