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Pentru mai multe informații, descărcări 

și videoclipuri, vizitați pagina Infra ER de 

pe website-ul nostru

INFRA ER 2600W 
Încălzitor electric radiant cu infraroşii

Putere de 2600W
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Incalzire radianta - Electric

Efficient heating with infrared radiation

INFRA ER 2600W încălzeşte obiectele într-o cameră direct, 
fără deplasarea aerului. Datorită timpului scurt de încălzire şi a 
temperaturii scăzute a camerei, se pot realiza economii mari de 
energie.

Încălzirea unei camere cu radiaţii infraroşii oferă multe avantaje 
faţă de încălzirea convenţională a aerului. De exemplu, obiectele 
dintr-o cameră sunt încălzite direct, fără ca aerul să fie mai întâi 
încălzit. Nu există deplasări de aer şi, prin urmare, nu există 
deplasări de praf, iar infraroşiile au aceleaşi efecte pozitive ca 
lumina soarelui, inclusiv stimularea circulaţiei sângelui pentru o 
mai bună recuperare a muşchilor şi articulaţiilor.

Aplicaţiile posibile includ: hale de producţie şi logistică, birouri, 
şcoli, biserici, case, catering, magazine şi încălzire pe terasă

Dotări standard:

•  Suporturi de montare potrivite pentru perete / tavan

Opţional:

• Telecomanda

Caracteristici

•  Culoare: negru

•  Incălzeste 12-18m²

•  2 setări de pe telecomandă, timer 24 de  

ore, timer săptămânal

•  Sistem de radiaţii MICA

•  Protecţie împotriva supraîncălzirii

•  Silentios

•  Căldură rapida şi plăcută

•  Căldură orientată, fără deplasare de aer

•  Radiaţii invizibile

•  Clasa de protecţie IP 65
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Incalzire radianta - Electric

Dimensiuni

Informaţii tehnice

Sugestii de asamblare/locaţie

Infra ER 2600W L B H

Cu telecomanda mm 1390 160 85

Cu buton de pornire / oprire mm 1510 160 50

Infra ER 2600W Voltaj (V) Putere (W) Hertzi  (Hz) Greutatea

Cu telecomanda 220-240 V AC 2600 50/60 8,5

Cu buton de pornire / oprire 220-240 V AC 2600 50/60 8,2

A

A
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H

B
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H = 2,5 - 3,5 m.
AxB = 12 - 18 m²
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Incalzire radianta - Electric

Comenzi 

INFRA ER 2600W cu buton de pornire / oprire:

Opțiuni de combinație de control

INFRA ER + 1 + 2

INFRA ER + 1 + 3

INFRA ER + 1 + 4 + 5

Consultați lista de prețuri pentru descrierea și codurile 
articolelor relevante

1 = Cutie de conexiuni electrica, max 3 INFRA ER     
      2600W per cutie de conexiuni
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