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Marknadens effektivaste 
värme- och kylpanelsystem



Fördelar med panelerna 

OP Gruppens huvudkontor i åtta våningar i Vallgård i Helsingfors värms upp 
och kyls ned med inhemska ItuGraf-paneler. Systemet garanterar optimala
arbetsförhållanden för över 3 000 anställda genom att temperaturen hålls 
jämn och behaglig utan drag och ljud.

Hur fungerar strålningsvärme och -kylning?
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• Marknadens effektivaste panel tack vare 
grafitfyllningens utmärkta värmeledningsförmåga.*

• Finsk produkt – ger de högsta LEED-poängen.

• Kostnadseffektiv investering och användning.

• Reagerar snabbt på behovet av uppvärmning
eller kylning.

• Eftersom panelytan är mindre kan den övriga 
hustekniken integreras i taket.

• Passar alla energikällor (jordvärmepumpar, 
bergkylning, fjärrvärme, solenergi osv.).

• Färdig lågenergilösning.

• Sparar energi.

• Jämn värmefördelning i hela rummet.

• Underhållsfri.

• Byggnadens renhållningskostnader minskar 
betydligt.

• 100 % återvinnbart byggnadsmaterial i 
emissionsklass M1.

• Möjliggör inomhusluft av klass S1.

• Obrännbar och korrosionsfri konstruktion.

• Inget avloppssystem för kondensvatten behövs.

• Lämpar sig för både nybyggnader och renoveringar.

• Kan integreras i undertak och installationer i 
fristående enheter.

• Modifierbar.
* ltuGraf paneeIin 600x3000 jäähdytysteho 135 W/m2, dt = 10 K (EN 14240) ja

lämmitysteho 230 W/m2 dT= 16 K (EN 14037-2).

Värmeeffekt

Panelerna för strålningsvärme 
värms upp med varmt vatten 
och avger energi i rummet.

Energin omvandlas till värme 
när den kommer i kontakt 
med till exempel en människa 
eller ett föremål.

Värmen känns precis som när 
solen värmer huden.

Kyleffekt

Kallt vatten strömmar genom 
kylpanelerna.

Människor och föremål som 
finns i rummet avger värme 
som värmer upp luften.

Den varma luften i rummet 
stiger uppåt och går vidare 
längs taket där den avger sin 
värme till de nedkylda 
kylpanelerna.

Den kalla luften strålar 
tillbaka ut i rummet utan att 
skapa drag.



Från Finlands ledande leverantör av panelsystem
®

30 års erfarenhet av att skapa idealiska 
värmeförhållanden
Itula Oy är ett inhemskt företag som efter värmeproduktionsutrustningen 
tillhandahåller allt som behövs för vattenburna värme- och kylsystem. Vårt 
omfattande produktutbud består av takpaneler för strålningsvärme, 
golvvärmeprodukter, ventiler och regulatorer.

Vi tillhandahåller Finlands bästa kompetens och energieffektiva lösningar som skapar 
idealiska värmeförhållanden såväl i bostäder som i affärslokaler. Utgångspunkten för 
allt vad vi gör är kvalitetsprodukter och -lösningar samt stor sakkunskap och rollen 
som föregångare. Vi vill nå bättre resultat. Som föregångare i branschen utvecklar vi 
ständigt allt energieffektivare lösningar i vårt eget laboratorium.

Till våra bärande verksamhetsprinciper hör löftet att vara en expert som finns nära 
kunden. I de flesta av våra projekt deltar vi i alla faser ända från projektplaneringen. 
Detta innebär å ena sidan förstklassiga produkt- och systemlösningar som garanterat 
lämpar sig för lokalen och å andra sidan snabba åtgärder, flexibilitet, 
leveranssäkerhet och tekniskt stöd under hela projektet.

Ta kontakt och begär offert:

sales@itula.fi    •      020 7435 500   •   www.itula.fi

Produktion och lager
Raudustie 3
56510 Puntala 
Finland

Försäljningskontor 
Niittyvillankuja 4 
01510 Vantaa    
Finland        

Huvudkontor 
Tyvitie 4 
56510 Puntala
Finland 
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