HLW20IP55 – klasa wodoodporności IP55
W tym grzejniku wykorzystaliśmy
opatentowaną niepowlekaną lampę kwarcową
dającą ciepłą barwę światła i osiągającą
natychmiast wysoką temperaturę, lub lampę
powlekaną złotem, co gwarantuje natychmiast
emitowane ciepło. W przeciwieństwie do innych
produktów stosowanych na zewnątrz, ten
grzejnik ma bardzo niski poziom lśnienia, a
ciepło czuje się natychmiast po włączeniu go.
Jest on dostępny w różnych kolorach (czarny,
srebrny i biały) i różnej mocy.

Akcesoria

Najważniejsze
Funkcje
Technologia Podczerwieni to
natychmiastowe ciepło
osiągalne dzięki halogenowym
kwarcowym emiterom fal
krótkich z włóknem
wolframowym.
 Nadaje się do montażu na
ścianie lub pod parasolem
 Obudowy produkowane są z
malowanego proszkowo
aluminium
 Zaprojektowane,
wyprodukowane, przetestowane i
zatwierdzone do klasy
wodoodporności IP66
 Wyjątkowa i opatentowana
konstrukcja lampy
 Znacznie wyższa efektywność
cieplna
 W komplecie z uchwytem do
montażu ściennego i do parasola

HLWPARARM:- Ramię mocujące do ogrodowego
parasola. Uchwyt ten pozwala przymocować grzejnik
do centralnej części kołnierza parasola. Dzięki jego
działaniu, przy konieczności zamknięcia parasola nie
trzeba usuwać grzejnika, a jedynie go obniżyć. Do
jednego parasola potrzeba zazwyczaj 3 lub 4
uchwytów.

STEROWNIKI:- Polecamy również użycie naszych
energooszczędnych sterowników.
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Modele: HLW10: Biały 1000W, 220-240V.
Lampa zwykła.
HLW15: Biały 1500W, 220-240V.
Lampa zwykła.
HLW15B Czarny 1500W, 220240V. Lampa zwykła.
HLW15S: Srebrny 1500W, 220240V. Lampa zwykła.
HLW15G: Biały 1500W, 220-240V.
Lampa złota.
HLW15BG: Czarny 1500W, 220240V. Lampa złota.
HLW20BG: Czarny 2000W, 220240V. Lampa złota..
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Specyfikacja Techniczna
Zasilanie:- 220-240v 1000W, 1500W lub
2000W

Waga:- 1.7 Kg
Wymiary:- L 480mm x H 120mm x D120mm
Żywotność lampy:- 5000 godzin
Wszystkie grzejniki dostarczane są w
komplecie z 3m kablem zasilającym,
ramieniem do parasola i uchwytem do
montowania na ścianie.
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