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Eficienţă termică de până la 90% cu  
carbon infraroşu 

INFRA ER + 2500W este un încălzitor cu 
carbon infraroşu care încălzeşte obiecte 
şi oameni direct în 3 secunde folosind cea 
mai recentă tehnologie. Acest încălzitor din 
fibră de carbon emite raze infraroşii cu o 
lungime de undă mai lungă pentru o radiaţie 
mai eficientă şi terapeutică a pielii. 
 
INFRA ER + 2500W este foarte economic 
şi, în ciuda consumului redus de energie, 
oferă o capacitate mare în ceea ce priveşte 
suprafaţa de încălzit. În plus, durata de viaţă 
este foarte lungă; până la 10.000 de ore. In 
comparatie; Un tub cu infraroşu cu halogen 
trebuie adesea înlocuit după +/- 5000 ore 
de funcţionare. 
 

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 infraroşii 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 
 

Caracteristici:
–  Culoare: negru
– Undă medie cu infraroşu
–  Incălzeste 12-24m²
– 4 setări de pe telecomandă, timer 24 de  
  ore, timer săptămânal
–  Lampa din fibra de carbon
–  Protecţie împotriva supraîncălzirii
– Silentios
–  Lumini de căldură moale, nu deranjează
– Rapid şi plăcut cald în 3 sec
– Durata de viaţă de 10.000 ore 
– Căldură orientată, fără deplasare de aer
– 90% eficienţă
– Clasa de protecţie IP 55

INFRA ER+ 2500W                   
ÎNCĂLZITOR ELECTRIC  

RADIANT
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Dimensiuni Informaţii tehnice
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Sugestii de asamblare/locaţie

L B H

Infra ER+ 2500W mm 900 130 89,5

Voltaj (V)

Putere 

(W)

Hertzi 

(Hz) Greutatea

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

H = 3 - 7 m.
AxB = 12 - 24 m²

Preturi Mark INFRA ER+ 2500W

PRODUS - INFRA ER+ 2500W  

Cod Descriere  
5999612 Infra ER+ 2500W cu telecomanda  


