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Utmärkande för hallbyggnader, 
oavsett om det är en logistik-, industri- eller en 

bilhall, är stora ytor som ofta saknar innerväggar 
i kombination med stor takhöjd. Värmebehovet 
kan variera i de olika lokaldelarna. Epecon har 

lösningar för att tillgodose det varierande 
värmebehovet i hela lokalen.

ENERGIEFFEKTIV  
VÄRME FÖR HALLAR- OCH  

INDUSTRIBYGGNADER

I hallbyggnader är valet av produkter  
för uppvärmning av största vikt och 
samtidigt ges stora möjligheter att 
med rätt val reducera driftskostna-
derna. Epecon har ett brett sortiment 
av produkter som passar sig väl för 
denna typ av lokaler. 

Genom att välja Takvärmeprodukter 
från Epecon går det att uppnå energi-
besparingar med över 30 %. Detta 
tack vare värmestrålningen som gör 
att uppvärmningen sker endast i den 

del av lokalen där värmen behövs.
Dessa typer av lokaler känne- 

tecknas även av att det finns 
många ingångar såsom entréer, 
terminaler med mera. Här kan 
Epecons luftridåer skapa en effektiv 
barriär som hindrar att uteluften 
kommer in i byggnaden. Där- 
igenom behålls värmen i lokalen.

Vi kan även erbjuda ett urval av 
fläktluftvärmare i lokaler eller utrym-
men där dessa lämpar sig bäst.
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SÅ FUNGERAR VÅRA  
TAKVÄRMEPANELER

T akvärmepaneler  
bygger på en hög 
andel strålning och 

låg andel konvektion. Strål-
ningen är s.k. lågtempera- 
turstrålning vilket gör att 
den inte upplevs lika inten-
sivt som den från solen eller 
en elektrisk infravärmare.

Värmestrålningen sprider 
sig på ungefär samma sätt 
som ljus. Den värmer alla 
ytor den träffar vilka i sin tur 
värmer omgivande ytor. På 
så sätt kommer även ytor 

som skuggas, t.ex. under 
ett skrivbord, att värmas 
upp. Skillnader i temperatur 
i rummet och på olika ytor 

strävar efter att jämnas ut, 
vilket gör att rummet får en 
mycket jämn temperaturför-
delning mellan tak och golv.

De ytor dit strålningsvär-
men överförs kommer att 
värmas till en temperatur 
som är högre än de skulle 
haft vid konventionell upp-
värmning. Upplevelsen av 
det termiska klimatet kom-
mer av att människokrop-
pen förlorar mindre värme 
till omgivningen när omgi-
vande ytor är varmare.

Panelen, strålar 
mot alla ytor i 
rummet som har 
lägre temperatur.

Strålningen träffar 
den kallare ytan 
och emitteras, 
och till viss del 
reflekteras vidare. 
Golvets tempera-
tur stiger.

När temperaturen 
stiger avger 
golvet i sin tur 
värme i form av 
konvektion.

Lorem ipsum

Panelen, strålar mot alla ytor  
i rummet som har lägre  
temperatur.

Strålningen träffar den kallare 
ytan och emitteras, och till viss 
del reflekteras vidare. Golvets 
temperatur stiger.

När temperaturen stiger avger 
golvet i sin tur värme i form av 
konvektion.

Jorden värms  
upp av solen med hjälp 

av värmestrålning.  
På samma sätt kan  

takvärmepaneler värma 
upp ett rum.

Principen för värmeöverföring
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GODA SKÄL ATT VÄLJA  
TAKVÄRMEPANELER

LÅG KOSTNAD FÖR 
INSTALLATION

Takvärmepanelerna  
från Epecon är enkla och  
snabba att montera, vilket 
ger låga installationskost-
nader. Panelerna kommer 
fabricerade med isolering  
i upp till sexmeterslängder. 
Detta innebär att endast 
uppmontering återstår.

5

SPARAR UPP TILL  
30 PROCENT ENERGI
Takvärmepaneler är en 
energisnål uppvärmnings-
metod som medger 1-2 °C 
lägre temperatur i lokalen 
utan att komforten påver-
kas. Det sker heller ingen 
effektförlust på strålningens 
väg mot golvet, d.v.s. vär-
meeffekten avges huvud-
sakligen i vistelsezonen där 
den bäst behövs. På detta 
sätt uppnås en energibe-
sparing på ca 30 procent 
jämfört med andra upp-
värmningssystem. Tak- 
värmepaneler är effektiva 
vid nattsänkning.

1

KOSTNADSFRI  
PROJEKTERING

I vår tekniska broschyr hittar 
du de beräkningstabeller du 
behöver för dimensionering. 
Om du har ett specifikt pro-

jekt, hjälper vi kostnadsfritt till 
med projekteringen. Kontakta 
teknik@epecon.se för mer 
information. Vi utför sedan en 
slutgiltig kontroll av beräk-
ningen och utformningen  
av anläggningen.

6

UNDERHÅLLSFRITT 
OCH DRIFTSÄKERT

Livslängden på takvärme-
paneler är i princip den 
samma som byggnadens. 
De är beprövade sedan år-
tionden och helt underhålls-
fria. Den enda rörliga delen 
är reglerventilen. Jämför 
detta med fläktluftvärmare 
som förutom reglerventil 
även har fläkt och kanske 
motorspjäll samt elektrisk 
utrustning som kräver  
återkommande service.

2

INGA LUFTRÖRELSER 
– MINDRE DAMM

Till skillnad från konvek-
tionsvärme ger strålnings-
värme inte upphov till några 
luftrörelser. Det innebär att 
mängden damm som virvlar 
runt är mycket begränsat. 
En stor fördel inte minst i 
bilhallar.

4

LOKALEN KAN 
ZONINDELAS

Takvärmepaneler fungerar 
utmärkt i lokaler där endast 
en del ska värmas, s.k. zon-
indelning. Det kan t.ex. vara 
i lokaler som en idrottsarena 

där läktarplatserna värms 
upp med takvärme, men  
ej övriga delar. Genom att  
med strålningsvärme höja 
omgivande ytors tempera- 
turer går det inom en  
begränsad del höja den  
upplevda temperaturen.

3

6
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Takvärme

Arena
Arena lämpar sig mycket väl för lager- och industri- 
lokaler, sporthallar, terminaler och bilanläggningar.  
Den har en kraftig konstruktion med möjlighet att  
seriekoppla panelerna i långa stråk.

Läs mer om Arena på www.epecon.se/produkt/arena/
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Takvärme

Casa
Genom sin lätta, eleganta och samtidigt robusta konstruk-
tion samt en kopplingslängd upp till 25 m, lämpar sig Casa 
till representativa hallar som bilhallar med mera. Panelen är 
utmärkt som kallrasskydd men också ett mycket populärt 
val i idrottshallar.

Läs mer om Casa på www.epecon.se/produkt/casa/
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Takvärme

Casa Plan
Casa Plan lämpar sig väl i byggnadernas 
kontorsutrymmen. Panelen integreras i  
undertaket och med dess släta undersida  
är den såväl diskret som lätt att hålla ren.

Läs mer om Casa Plan på www.epecon.se/produkt/casa-plan/

5 ÅRSGARANTI även för  elektroniska  komponenter

STO
RT  SORTIMENT PÅ  LAGER

   F Ö R  O M E D E L B A R  L E V E R A N SLAGER

Även på

ÅRS

Lorem ipsum

ÅRS
GARANTI

Även på 
elektroniska komponenter

5 

NYHET!
Finns nu också i modellför serie-

koppling på värme-
kostnaden

Spara upp till

NYHET!
Finns nu också för seriekoppling

TIPS!
Vi har även fläktluftvärmare i sortimentet

TIPS!
Finns även med IMI Eclipse ventilinsats

Nu med 
förbereddaanslutningar i både botten och i sidan.

Finns
även med EC Fläktar

30 %
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VILL DU LÄRA DIG MER 
OM TAKVÄRME?

LADDA NER VÅR TEORIHANDBOK
www.epecon.se

Referensprojekt
Epecons takvärmepaneler är beprövade produkter 
som funnits länge på den svenska marknaden.  
De återfinns bland annat i följande lokaler:

z  IKEA, Älmhult
z  Kiruna Sporthall, Kiruna
z  Gottsunda Tennishallar, Uppsala
z  Bauhaus, Växjö
z  Finnvedens bil, Värnamo

z  Schenker, Göteborg
z  Nibe, Markaryd
z  Astra Zeneca, Södertälje
z  Volvo, Olofström
z  Bromma Airport



 10

Fläktluftvärmare
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Fläktluftvärmare

Fläktluftvärmare passar väl som upp-
värmningsalternativ i stora lokaler 
såsom industrier och lager. De 
kan vara ett bra alternativ när 
investeringskostnaden ska 
hållas nere, rumslösningen 
ofta förändrar sig eller där 
det finns höga ställage. 

Värmespridningen sker genom 
konvektion där den omgivande 
luften tillförs värme via fläktluftvärmarens 
värmebatteri som är kompletterade med 
fläktar för att ge en hög effekt och god 
distribution. Investeringskostnaden är låg 

och tack vara produktens låga vikt är den 
enkel att installera.

Epecon erbjuder fläktluftvärmare med 
många olika varianter beroende på 

vilka behov som finns för värme, 
räckvidd och ljudnivå. De kommer 
även med många olika styrnings- 
alternativ; allt ifrån enkel styrning 

till intelligenta lösningar för automa-
tisk styrning av många enheter 

samtidigt eller för att kopplas upp 
mot ett BMS system.

Vi har även varianter för tuffare 
miljöer där kravet på korrosivitets- 
klassningen är hög.

n Intelligent lösning som  
 sparar energi
n Styr upp till 31 enheter
n BMS styrning
n Lokal reglering
n 3-hastighets automatisk 
 styrning 
n Enkel att ansluta

Leo BMS
n Den enklaste lösningen  
 i sortimentet
n Enkel att ansluta
n 3-stegs fläkthastighets- 
 regulator 

Leo
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Fläktluftvärmare

Leo D
Genom destratifikatorer går det att öka 
effekten för uppvärmning av stora och 
framförallt höga utrymmen genom att 
pressa ner den varma luften som finns i 
de övre zonerna i rummet.

Leo CR
Leo CR är speciellt designad för  
fuktiga och korrosiva miljöer såsom 
biltvättar, avloppsreningsverk eller  
ridhus. Ett lackerat värmepaket för  
korrisionsskydd, fläktar med upp till 
IP66 klassning och skyddande hölje 
gör den väl lämplig i krävande miljöer.

Läs mer på www.epecon.se/produkt-kategori/teknikomrade/flaktluftvarmare/
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Elis är en serie luftridåer med olika  
användningsområden och montage-
möjligheter. Beroende på val av luft- 
ridå kan dessa monteras horisontellt, 
vertikalt eller för inbyggnation. Monta-
gehöjder är möjligt från 2,5 m upp till 
8 m. För styrning finns såväl enklare 
varianter som mer avancerade för  
integration i fastighetens BMS-system.

Luftridåer

Läs mer om luftridåer på www.epecon.se/produkt-kategori/teknikomrade/luftridaer/
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Luftridåer

Elis G
Luftridå anpassade för industriella 
miljöer. Det är en kraftfull luftridå med 
långa kastlängder och höga effekter. 

n Kan monteras både horisontellt   
 och vertikalt.
n 1,0, 1,5, 2,0 eller 2,5 m
n Flera enheter kan samman- 
 kopplas till önskad längd
n Hölje i galvaniserat stål
 – räckvidd upp till 8,0 m
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Elis AX
Vår senaste luftridå. Ett kraftpaket med 
vacker design och effektiva EC fläktar.

n 1,0, 1,5, 2,0 eller 2,5 m
n Räckvidd upp till 4,5 m
n Optiflow teknik
n EC fläktar
n Modulerande ventiler

Luftridåer

NYHET! NYHET!

NYHET!
Finns nu 

också i modell
för serie-
koppling



V årt mål är att agera med miljö-
medvetenhet och för att bidra till 

ett hållbart samhälle. Vi skall utnyttja 
naturens resurser så skonsamt och 

effektivt som det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart. Målsättningen 
är att våra produkter ska ha lika lång 
livslängd som fastigheten de finns i.

I vårt breda sortiment hittar du vattenburna  
klimatsystem som takvärmepaneler, konvektorer, 
fläktluftvärmare, luftridåer och radiatorer.

Vi arbetar enligt principen att alltid bli bättre.  
Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, 
logistik och arbetsprocesser för att alltid ge dig  
som kund högsta kvalitet. 

Vi erbjuder allt från standardradiatorer till ett stort 
sortiment av konvektorer. För panelradiatorer har  
vi marknadens klart största sortiment som vi  
tillverkar i vår toppmoderna fabrik i Lettland.

EPECON AB
Helsingborg 
Florettgatan 22A 
254 67 Helsingborg

Stockholm 
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

info@epecon.se  
www.epecon.se  
Tel: +46 42-25 01 40

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på 
 www.epecon.se/hallbarhet

EPECON

HÅLLBARHET

Under 2021 installerades solcellspaneler  
på taket av vår fabrik i Lettland. 


