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Markedets mest effektive   
varme- og kjølepanelsystem



panelenes fordeler

Det åtte etasjers hovedkontoret til OP Financial Group i Vallila Helsinki 
varmes opp og kjøles ned med finske ItuGraf-paneler. Systemet sikrer 
optimale arbeidsforhold for over 3000 arbeidstakere ved å opprettholde en 
jevn og behagelig temperatur lydløst og uten trekk.

Hvordan fungerer strålevarming og -kjøling?
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• Markedets mest effektive panel takket være 
grafittfyllets enestående varmeledelse*

• Et finsk produkt - gir høyeste LEED-poeng

• Energieffektivt å investere i og bruke

•

•

Reagerer raskt på behov for oppvarming og 
nedkjøling

Et mindre behov for panelareal gjør det mulig 
å integrere annen bygningsteknikk i taket

• Passer til alle energikilder (jordvarmepumper, 
jordkjøling, fjernvarme, solenergi osv)

• En ferdig lavenergiløsning
• Energisparende
• Jevn varmefordeling i hele rommet
• Vedlikeholdsfritt
• Renholdsutgiftene i bygningen reduseres 

etydelig
• Et 100 % resirkulerbart bygningsmateriale i 

emisjonsklasse M1
• Gjør det mulig å oppnå et inneklima i kategorien S1
• En brannsikker og korrosjonsfri struktur
• Ingen behov for kondensvannavløp
• Passer til nybygg og renoveringsobjekter
• Integreres i himlinger og øyinstallasjoner
• Lett tilpasselig

* ltuGraf-panelets (600x3000) kjøleeffekt 135 W/m2, dT = 10 K (EN 14240) 
og varmeeffekt 230 W/m2 , dT = 16 K (EN 14037-2).

Varmeeffekten

Strålepanelene varmes opp 
med varmt vann, og de gir fra 
seg energi i rommet.

Energien endrer seg til 
varmefølelse når den møter et 
hinder, som for eksempel en 
person eller en gjenstand..

Følelsen er lik varme fra solen 
på menneskehud.

Kjøleeffekten

Det strømmer kaldt vann 
gjennom kjølepanelene.

Menneskene og 
gjenstandene i rommet gir fra 
seg varme som varmer opp 
luften.

Den varme luften i rommet 
stiger opp og går langs taket, 
hvor den gir fra seg varme til 
de nedkjølte 
kjøleelementene.

Den nedkjølte luften 
strømmer tilbake i rommet 
uten trekk.  



fra Finlands ledende leverandør av panelsystemer
®

Ideelle temperaturforhold med 30 års erfaring

Itula Oy er en finsk bedrift som tilbyr alt man trenger til vannbårne varme- og 
kjølesystemer utover varmeproduksjonsanlegget. I det dekkende produktutvalget 
vårt finner du takstrålepaneler, gulvvarmeprodukter, ventiler og justeringsenheter.

Vi tilbyr Finlands beste kompetanse samt energieffektive løsninger for varmeforhold 
både til boliger og næringsvirksomheter. Utgangspunktet for alt vi gjør er høy 
kvalitet på alle produkter og løsninger, en sterk ekspertise og pionerånd samt viljen 
til å alltid gjøre det bedre. Som pionerer i bransjen utvikler vi mer energieffektive 
løsninger kontinuerlig i vårt egne laboratorium. 

Kjernepolitikken vår inkluderer et løfte om å operere som eksperter som i 
virkeligheten står kunden nær. I de fleste prosjektene er vi med i alle fasene helt fra 
oppstarten av prosjektplanleggingen. Dette betyr både førsteklasses produkt- og 
systemløsninger som helt sikkert passer til objektet samt rask reaksjon, fleksibilitet, 
leveringssikkerhet og teknisk support under hele prosjektet.

Kontakt oss og be om tilbud:

sales@itula.fi    •     +358 20 743 5500   •   www.itula.fi

Produksjon og lagre 
Raudustie 3
56510 Puntala 
Finland

Salgskontor 
Niittyvillankuja 4 
01510 Vantaa     
Finland       

Hovedkontor 
Tyvitie 4 
56510 Puntala
Finland 
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