HLW30 – klasa wodoodporności IP55

Dodatkiem do naszego wielokrotnie nagradzanego zestawu grzejników
zewnętrznych jest HLW30. Ten 3kW promiennik krótkich fal podczerwieni jest
odporny na warunki atmosferyczne i odpowiedni do dowolnego zastosowania
na zewnątrz. Jest całkowicie bezpieczny i działa nawet w strugach
intensywnego deszczu.
Grzejnik kwarcowy wykorzystuje opatentowaną złotą lampę, co gwarantuje
natychmiastowe ciepło. W przeciwieństwie do innych produktów stosowanych
na zewnątrz grzejnik ten ma bardzo niski poziom lśnienia, a użytkownicy czują
ciepło zaraz po włączeniu go.
Grzejnik daje bardzo dobrą strefę ogrzewania – jak na diagramie, co daje
możliwość wielu różnych zastosowań zarówno w przemyśle, jak i w domu. Dla
bezpieczeństwa grzejnik wyposażony jest w osłonę przednią wykonaną ze stali
nierdzewnej, co w porównaniu z modelami z przednią osłoną ze szkła, daje o
wiele większą moc grzewczą. Lampy są wymienne. Grzejnik może być
kontrolowany za pomocą sterowników lub detektorów ruchu.
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Dlaczego warto wybrać promienniki
podczerwieni Victory?
Bezpieczne… Nie martwisz się o
przechowywania butli sprężonego gazu, ani
konieczność corocznego serwisowania.

Montowanie na ścianie

Cichy... Jest elektryczny!
Czyste... Nie wydziela zapachów i jest
praktycznie bezobsługowy

Kompaktowy... Czysty i łatwy do
przechowywania.

Skuteczny... Podczerwień ogrzewa
natychmiast, dając poczucie komfortu od
momentu włączenia.

Wydajny... Podczerwień ogrzewa

Montowanie na suficie

powierzchnie, a nie powietrze – przeciągi nie
maja na nie wpływu.

Ekonomiczny... Niskie koszty eksploatacji.
Około jedna trzecia kosztów ogrzewania
gazowego.

Doświadczenie... Zajmujemy się produkcją
promienników podczerwieni od ponad 25 lat.
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Model Nr: - HLW30
Klasa wodoodporności: - IP55
Zasilanie:: - 220-240v 3000w
Waga - 3.2Kg
Rozmiar: - L 960mm x H 125mm x D 120mm
Żywotność lampy: - 5000 godzin
W komplecie z 3m kablem zasilania i uchwytem do montażu
ściennego.
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