
 

 
O Painel de Aquecimento Natural Plezura da 
Energy Products cria um calor natural, 
agradável, confortável e é energicamente 
amigo. 
 
Plezura 
 
Para o seu ultimo produto, a Energy Products 
optou pela palavra em Esperanto “Plezura”, que 
quer dizer o mesmo que “agradável”. Esta única 
palavra abraça tudo à cerca deste novo painel. 
A criação de uma sensação agradável de calor 
natural. 
 
O Painel de Aquecimento Natural Plezura foi 
desenvolvido com base na experiência reunida 
com os nossos clientes dos nossos painéis 
Varmigo e Multiheat, combinado com um 
programa minucioso de pesquisa e 
desenvolvimento de modo a criar um produto 
estável e de longa durabilidade.  
 
O Sol Como Exemplo 
 
Na natureza, o sol cria luz. Nem toda a luz é 
visível ao olho humano: somente as cores no 
arco-íris é que são visíveis aos humanos e isso 
é tradicionalmente chamado de “luz”. Próximo 
da luz visível existe um espectro de raios que 
inclui o infravermelho.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O Painel de Aquecimento Natural Plezura 
distribui calor infravermelho / bio-calor ideal para 
seres humanos e animais. A característica 
particular dos painéis IV é a rápida mudança da 
sensação de calor agradável 
independentemente da temperatura do 
ambiente. O infravermelho é convertido 
imediatamente em calor à superfície da pele. 
Muito como apreciar o sol no meio do inverno a 
temperaturas do ambiente gélidas.   
 
Existe pouca ou nenhuma diferença entre a 
sensação de calor do sol e o de Aquecimento 
Natural do Painel Plezura. 
 
O Painel de Aquecimento Natural Plezura trás o 
sol para dentro do seu lar. 

 
 
 

Economizacão Energética 
 
Os sistemas convencionais de aquecimento 
requerem em média 160 watts por metro 
quadrado para gerar uma temperatura 
confortável. Com o Painel Plezura o mesmo 
requer somente de 40 watts! Esta 
economização energética é alcançada graças 
ao modulo recentemente desenvolvido de 
direcção Plezura que providencia uma 
optimização do consumo energético. 
 
Os sistemas de aquecimento tradicional aquece 
primeiramente o ar; este calor é por sua vez 
transferido aos objectos na sala por convecção.  
 

 
 

Onde por sua vez com os Painéis de 
Aquecimento Natural Plezura, o infravermelho é 
convertido imediatamente em calor à superfície 
de todos os objectos. Sem utilizar o ar. Criando 
rapidamente uma sensação de calor agradável 
e natural.  
 



 

 
 
Já que a convecção no Painel Plezura é 
mínima, a geração de calor é muito mais 
equilibrada e estável. 
 
Graças à nova tecnologia actualizada da 
Plezura, que está incorporada no vidro, os 
painéis alcançam rapidamente a sua 
temperatura ideal de operação.  
 
A combinação da nova tecnologia com o modulo 
de direcção Plezura providencia uma reduzida 
utilização energética e uma eficiência termal 
perfeita. 
 
 
 
O Painel de Aquecimento Natural Plezura em 
qualquer situação: 

• Disponível com termostato sem-fios ou 
com fios 

• Instalação Fácil 

• Desenho Compacto 

• Montado na Parede ou no Tecto 

• Disponível em Branco, Preto ou 
Espelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
As Vantagens do Painel de Aquecimento 
Natural Plezura 

• Menos circulação de pós; ideal para 
pessoas com asma ou alergias 

• Redução e Estabilização de Humidade; 
evita a formação de bolores ou zonas 
de humidade 

• Integração Perfeita no interior; Sem 
perdas de espaço 

• Distribuição calorifica equilibrada 

• Sem manutenção e de longa duração 

• Instalação Fácil 

• Eficiência Energética; baixos custos de 
consumo 

• Sensação de Calor Confortável e 
Natural 

• Sem custos de Manutenção 

• Seguro e de Confiança 

• Sem emissões de Carbono 

 

 


