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Do 90% sprawności cieplnej dzięki  
promiennikowi podczerwieni z włókna węglowego

INFRA ER + 2500W to promiennik 
podczerwieni wykonany z włókna 
węglowego, który, bezpośrednio w ciągu 3 
sekund, ogrzewa obiekty i ludzi przy użyciu 
najnowszej technologii. To urządzenie z 
włókna węglowego emituje promienie 
podczerwone o większej długości fali, co 
zapewnia bardziej wydajne promieniowanie 
o właściwościach terapeutycznych dla 
skóry. 
 
Promiennik INFRA ER + 2500W jest 
bardzo ekonomiczny i, pomimo niskiego 
zużycia energii, oferuje dużą wydajność 
w stosunku do ogrzewanej powierzchni. 
Ponadto, jego żywotność jest bardzo 
długa; do 10.000 godzin. Dla porównania; 
Halogenowy promiennik podczerwieni 
często wymaga wymiany po +/- 5000 
godzinach pracy. 
 

Ogrzewanie pomieszczenia za pomocą 
promieniowania podczerwonego 
oferuje wiele korzyści w porównaniu 
z konwencjonalnym ogrzewaniem 
powietrznym. Obiekty znajdujące się w 
pomieszczeniu ogrzewane są bezpośrednio, 
bez konieczności uprzedniego podgrzania 
powietrza. Nie jest generowany ruch 
powietrza, a co za tym idzie, kurzu, a 
podczerwień daje takie same pozytywne 
efekty jak światło słoneczne, dodatkowo 
stymulując krążenie krwi, co przenosi się na 
lepszą regenerację mięśni i stawów.

Możliwe obszary zastosowania obejmują: 
hale produkcyjne i logistyczne, biura, szkoły, 
kościoły, domy, obiekty gastronomiczne, 
sklepy i ogrzewane tarasy 
 

Właściwości:
–  Kolor: czarny
– Promieniowanie podczerwone o średniej  
  fali
–  Ogrzewa 12-24m²
– 4 ustawienia panelu zdalnego sterowania,  
 24-godzinny sterownik z zegarem, zegar  
 tygodniowy
– Lampa z włókna węglowego
–  Ochrona przed przegrzaniem
–  Cicha praca
–  Delikatne, nieuciążliwe promieniowanie
– Krótki czas nagrzewania i przyjemne  
 ciepło w 3 sekundy
– Żywotność 10,000 godzin 
–  Ukierunkowane ciepło, brak ruchu 

powietrza
– Sprawność 90%
– Klasa ochrony IP 55

INFRA ER+ 2500W                   
PROMIENNIK  

ELEKTRYCZNY
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Wymiary Dane techniczne
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Sugestie dotyczące montażu / lokalizacji

L B H

Infra ER+ 2500W mm 900 130 89,5

Napięcie (V) Moc (W)

Herc 

(Hz) Waga

Infra ER+ 2500W 220-240 V AC 2500 50/60 3,0

H = 3 - 7 m.
AxB = 12 - 24 m²

Promienniki elektryczne - 110

Ceny katalogowe Mark INFRA ER+ 2500W

URZĄDZENIE - INFRA ER+ 2500W  

Kod Opis Cena 
5999612 Infra ER+ 2500W Sterowanie zdalne  € 565


