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Cabos de Aquecimento

Warm Up
Painéis de aquecimento de tecto.

Os painéis de aquecimento de tecto WARM-UP da Raytech podem ser instalados de forma 
invisível e integrados nos tectos de qualquer casa, escritório, showroom, oficina, estufa, 
caravana, etc., aproveitando ao máximo o espaço e deixando as paredes livres. Pelo seu 
posicionamento, não requerem qualquer intervenção invasiva nas estruturas da divisão e a 
ligação eléctrica é extremamente simples. Podem ser instalados posicionando-os nos pontos 
em que seja necessária a máxima eficiência térmica, com qualquer sistema de montagem: 
pendurados com correntes ou fios integrados em tectos falsos de painéis, de forma simples e 
rápida. O tipo de aquecimento, baseado na radiação de infra-vermelhos que o torna análogo 
à radiação solar, é seguro e saudável, rápido, eficaz e extremamente confortável.

Porquê o sistema Warm-Up?
•  Instala-se sem qualquer intervenção invasiva nas estruturas da 

habitação.

• Desinstala-se facilmente para reutilização noutro ambiente.

•  O calor irradiado é saudável, sem movimentos de ar, não suja 
as paredes e o ambiente.

•  É utilizado como aquecimento primário e como sistema 
integrativo de aquecimento secundário, optimiza o 
aquecimento e reduz os custos graças ao termóstato RID-WL.

invisíveis e integrados
ideais também como elementos decorativos

VARANDAS PRÉ-FABRICADOS  

ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO TERRAÇOS

TETO

COMFORT
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Quais são as vantagens em relação 
a qualquer outra solução?
• O aquecimento é imediato: em poucos minutos.
•  Deixa as paredes da divisão livres porque é instalado no tecto, 

a nível do tecto ou encastrado no tecto falso.
• Não polui, não utilizando gás nem combustível.
• Optimiza o aquecimento e reduz os custos.
• Ao contrário de outros tipos de aquecimento, não requer manutenção!
•  Aproveita a energia produzida por sistemas fotovoltaicos, reduzindo os custos 

do aquecimento. 
• Pode ser colorido, tornando-se invisível ou utilizável como elemento decorativo.

DE RECESSOSUSPENSOS FIXOS

Regulados por um cronotermóstato
ou um regulador de potência, 
reduzem os consumos ao mínimo.

Classe 2
grau de protecção: IP44

Potência necessária para 
aquecimento confortável: 
cerca de 60 W/m2 
(um painel Warm Up 1 por cada 5m2)
Para aquecimento primário com 
paredes bem isoladas: 
cerca de 120 W/m2

Produto Cor Potência Dimensões (mm)

Warm Up 1
Branco, possível pintar

300 W 590 x 590 x 40

Warm Up 2 600 W 1190 x 590 x 40

LOJAS ESCRITÓRIOS

ARMAZÉNS – GARGENS CASAS

TETO

COMFORT
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