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   Floorline Tag ikke fejl! Convec klimapaneler er måske 
nok markedets mindste og mest kompakte varmesystem, men 
ydelserne tåler sammenligning med store, traditionelle varme-
kilder. Både design og dimensioner er minimalistiske i en grad, der 
gør det muligt at integrere FloorLine i alle former for nybyggeri og  
renoveringer. Brug FloorLine integreret i gulve som en diskret, 
arkitektonisk detalje, i harmoni med store vinduespartier som 
et værn mod kuldenedfald, indbygget i vægge som alterna-
tiv til frithæn gende radiatorer eller som designelement i reoler, 
vindueskarme med mere. Kun de fint forarbejdede riste i sort 
eller børstet aluminium er synlige. Panelerne leveres i længder 
efter behov – fra 1000 til 3500 mm og som sammensatte for-
løb uden synlige samlinger op til 15 meter i enkelt eller dobbelt 
bredde. 
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1  To ribberør i kobber fører det opvarmede vand frem 
og tilbage i panelets fulde længde. 

2  Et elektrisk drevet blæserhjul skaber en forceret luft-
strøm hen over ribberørene, hvilket betyder, at varmen 
blæses jævnt ud i rummet i hele panelets længde. Det 
er en konstruktion, som gør det muligt, at varmeanlæg-
get kan arbejde med ret lave vandtemperaturer, ligesom 
rumtemperaturen kan ændres flere grader i løbet af 
ganske kort tid – blæserens hastighed tilpasses øjeblik-
keligt ved skift i rumtemperaturen. Det sikrer en stabil 
temperatur i rummet.

3  Blæserhjulet drives af en robust og vedligeholdelses-
fri, støjsvag elektromotor med et meget lavt elforbrug. 

4  Rumtemperaturen reguleres af en termostat, som er 
forbundet med panelets motorstyring. 

5  Kassettens konstruktion indeholder ledeprofiler, som 
skaber den optimale luftstrømning omkring ribberø rene.  

6  Convec klimapaneler er bygget af materialer og kom-
ponenter i kompromisløs kvalitet. FloorLine leveres med 
riber af sort eloxeret eller børstet aluminium forarbejdet 
med en ekstrem høj finish. Fronten på InLine er en kom-
bination af sort eloxeret og børstet aluminium.
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Tekniske data
MEINERTZ Convec 
klimapaneler
Anvendelse:

MEINERTZ Convec klimapaneler kan anvendes både 
til opvarmning og til køling. Anlægget beregnes som  
ved dimensionering af traditionelle vandbårne syste- 
mer og tilslutning til rørsystemet sker via ½” rør- 
gevind – det betyder, at panelerne kan tilsluttes alle  
typer varmerør.

længder:

MEINERTZ Convec klimapaneler leveres i den ønske-
de længde i panelenheder fra 1000 til 3500 mm. Flere  
enheder kan bygges i serie på samme rørstreng op til 
15 meter.

Farver:

MEINERTZ Convec FloorLine leveres som standard 
med rist i sort eloxeret eller børstet aluminium, men kan 
i øvrigt leveres i alle RAL- og NCS-farver efter ønske.

MEINERTZ Convec InLine leveres som standard med 
et frontpanel, der er en kombination af sort eloxeret og 
børstet aluminium. Frontpanelet kan også leveres i alle 
RAL- og NCS-farver efter ønske. 

levering:

Alle MEINERTZ Convec klimapaneler fremstilles indi - 
viduelt til den enkelte opgave, men et effektivt produk-
tionssystem sikrer kort leveringstid. 

Miljø:

MEINERTZ er en CO2-neutral virksomhed, der ude-
lukkende benytter energi fra alternative energikilder. 
Alle produkter fremstilles i materialer, der kan gen-
bruges 100 %. Al transportemballage bygges af ube - 
handlet træ. 

Teknisk information:

Tekniske datablade, ydelser, detaljerede anvisninger  
på serieopbygning m.m. kan downloades fra  
www.meinertz.com eller kontakt vores konsulenter på 
telefon 8652 1811. 

Yderligere information:

Tekniske datablade, information om typebe teg nel - 
  ser, ydelser, anboringer m.m. kan down l  oades fra  
www.meinertz.com eller kontakt vores konsulenter.

På hjemmesiden og i vores inspirationskatalog er  
der ideér at hente til kreativ brug af MEINERTZ  
produkterne.
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  MEINERTZ er mere mEinErTz er dansk design  
og dansk håndværk. Alle produkter produceres i Danmark efter 
mål og til den enkelte opgave. mEinErTz fremstiller også ProLine  
konvektionsriste, der i en større dimension integrerer varmegivere  
i byggerier med glaspartier fra gulv til loft. Desuden omfatter  
mEinErTz sortimentet også et stort udvalg af konvektorer og  
radiatorer samt ribberør, der både er et effektivt valg til opvarm-
ning af store rum og på steder, hvor de rustikke eller farverige rør  
kan fungere som skulpturer i byggeriet. 



MEINERTZ A/S
Sverigesvej 16
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel. +45 8652 1811
Fax +45 8652 1515
E-mail meinertz@meinertz.com 
www.meinertz.com
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