
Heliuz Panel kan integreres i Saint-Gobain 
Ecophone nedhængt loftsystem. 

Det finske loftmonterede system til strålingsopvarmning Heliuz Panel er velegnet til en 
række forskellige installationstyper. I samarbejde med Saint-Gobain har Purmo udviklet 
færdige modeller af varme- og kølepanelerne Heliuz Panel, der er præcist tilpasset 
Ecophon-modul loftpladerne. Heliuz Panel-loftsmodellerne er udviklet til at passe til 
kantmodellerne A, Dg, Ds, E og Lp i Saint-Gobains produktgruppe Ecophon T24 Focus og 
med kantmodellerne A, Ds og E i produktgruppen T24 Master. Heliuz Panel nedhængte 
loftsmodeller er velegnede til et 600 mm bredt nedhængt loft. 
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Heliuz Panel Model A
Heliuz Panel Model A passer sammen med kantmodel A i 
nedhængte loftsystemer Focus og Master. Kantmodel A har 
synlige strimler og brædder, der let kan åbnes. I modsætning til 
de andre kantmodeller kan Heliuz PanelModel A bruges med 
både T24- og T15 -strips. 



Heliuz Panel Model Dg
Heliuz Panel Model Dg er planlagt til at passe med 
kantmodellen Focus Dg. Kantmodel Dg er velegnet til 
genstande, der kræver et nedhængt loft, der kan åbnes. I 
kantmodel Dg er skivens lejekanter skjult, hvilket giver indtryk 
af, at skiverne ikke sidder fast. Strimlen er cirka 14 mm over 
diskens synlige overflade. Alle diske kan let åbnes.



Heliuz PanelModel Ds
Heliuz Panel Model Ds kan bruges med kantmodeller Focus og 
Master Ds. Kantmodel Ds er velegnet til objekter, der kræver 
installation af en forsænket skjult strimmel. Diskens kanter er 
symmetriske, og der er et smalt hak mellem skiverne. De 
monterede skiver kan let åbnes. 



Heliuz Panel Model E
Heliuz Panel Model E er planlagt til at passe sammen med 
kantmodellen Focus og Master E. Edge model E har en 
forsænket synlig strimmel, der fremhæver hvert enkelt bord og 
skaber et skygge fænomen i loftet. Skivens synlige overflade er 
10 mm under strimlen. Alle diske kan let åbnes.



Heliuz Panel Model Lp
Heliuz Panel Model Lp passer sammen med kantmodellen Focus 
Lp. Det unikke forsænkede båndsystem i kantmodel Lp 
understreger den ønskede retning i rummet.
Langsiderne har et bredt hak mellem brædderne, mens leddene 
mellem brædderne næsten ikke er mærkbare på kortsiderne. 




