A NAP MELEGE
Infra hősugarzók

De mi is az az infrafűtés?
Az infrafűtés az infravörös sugárzás kibocsájtásával melegítő fűtőeszközökkel történő fűtést jelenti. Az infravörös hősugárzás sajátos vonása, hogy a
levegőt nem melegíti fel, csak a hősugárzást elnyelni képes embereket, állatokat, növényeket és tárgyakat. Éppen úgy, mint a Nap!
Az infrasugárzók közt három jelnetős típust különböztetünk meg.

A rövid hullámhosszú infrasugárzókat, mely
jellemzői:

A közép hullámhosszú infrasugárzókat, mely
jellemzői:

A hosszú hullámhosszú infrasugárzókat, mely
jellemzői:

• az infrasugárzó 2200°C üzemi hőmérséklet;

• az infrasugárzó 900°C üzemi hőmérséklete;

• az infrasugárzó 300°C üzemi hőmérséklete;

• 
azonnali hőérzet, amint bekapcsoljuk az
eszközt;

• a sugárzótest kb. 30 sec. felfűtési időt igényel;

• hosszú felfűtési idő, ez kb. 5 min. is lehet;

• embereket, állatokat, növényeket és tárgyakat
melegít a levegő segítségével;

• az energia csak 40%-a használódik valódi fűtésre, a többi 60%-a környezetben elnyelődik;

• az energia 60%-a használódik valódi fűtésre,
a többi 40%-a környezetben elnyelődik;

• érzékeny a légmozgásra.

• csak a hősugárzást elnyelni képes embereket, állatokat, növényeket és tárgyakat melegíti;
• az energia 92%-a használódik valódi fűtésre,
a többi 8%-a környezetben elnyelődik;

• többnyire gyógyászati, szárítási célokra alkalmas,
és kevésbé hatékony fűtéshez;

• magas intenzitású hőhatás, akár a napsütés;

• érzékeny a légmozgásra.

• kiválóan alkalmas kültéri és beltéri fűtéshez.
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A hőkamerás felvételeken keresztül jól látható a három fűtési rendszer hatékonyságai közti lényeges különbség.

Rövid hullámhosszú infrasugárzók
• Volframszálas infrasugárzók

Közép hullámhosszú infrasugárzók
• Karbonszálas fűtőtestek • Quartz lámpák
• Quartz hősugárzók • Kerámia infrasugárzók

Mi is az előnye a infrafűtésnek?

• Kedvező hatással van az egészségre.

• Azonnal érezhető hőhatás, komfort hőérzet.

• M
 űködése egyszerű, biztonságos, akár egy
gyermek is be tudja kapcsolni.

• Alkalmazható, állandó, lokalizált vagy zónás fűtéshez. Csak akkor és csak ott használjuk, amikor kell!
• N
 em igényel felfűtési időt! Amint bekapcsoljuk
érezhető a meleg!
• Környezetbarát, tiszta fűtési eljárás. Nincs égéstermék, nincs füst, nincs szemét!
• Nincs hatással rá a légmozgás.
• E
 nergiatakarékos,nincs fölösleges energiafelhasználás, mivel a szükséges energiát a legjobb
hatásfokkal használja fel.
• A
 lkalmazása nem igényel, drága tervezést vagy
sok piszokkal járó kőművesmunkát.

• P
 énzt spórolhat meg vele, más fűtési eljárásokkal szemben!
• Vállalkozásában bevételt növelhet vele! Lásd
például éttermek, pubok külterei!
• Kevés helyet igényel.

hol lehet használni az infrafűtést?
• Otthon a pincében, a garázsban vagy télikertben, de lehet szobák kiegészítő fűtése is.
• Öltözőkben, sport és fitnesztermekben.
• Uszodákban, wellness központokban.

Hosszú hullámhosszú infrasugárzók
• Gáz-infrasugárzók

• Éttermekben, hotelekben és pubokban, valamint ezen helyek kültéri egységeiben.
• Kül- és beltéri munkahelyeken.
• Lovardákban, állattenyésztő farmokon.
• Templomokban, múzeumokban, kastélyokban.
• A mezőgazdaságban a fólia sátrak fűtéséhez.
• Üzletek, butikok, piaci standok fűtéséhez.
• Kórházak, várótermeinek fűtéséhez.
• Kültéri sátrak fűtéséhez.
• Autó– és gépiparban.
…és még számos más helyen. Ez előbb felsoroltak, csak példák voltak, de legegyszerűbben úgy
lehet fogalmazni, - hogy mindenütt, ahol, amikor
és amíg szükség van melegre!
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Mi az, amit nyerhetek vele?

OTTHON

• Gyorsan kellemes hőérzetet.
• Biztonságot, mivel egy gyermek is be tudja
kapcsolni.

Legyen egy őszi este, vagy egy téli nap, vigye a Nap melegét és fényét otthonába az infrasugárzók
segítségével. Élvezze a szabadban töltött idő minden pillanatát komfortosan, melegben családjával,
barátaival vagy hódoljon hobbijának, akár hidegben is.

• Időt, mivel üzembehelyezéséhez nem kell előkészület, csak egy kapcsolót kell elfordítani.

Az infrasugárzók ideális megoldásként szolgálhatnak, verandák, erkélyek, télikertek, fürdőszobák, garázsok, pincék felmelegítéséhez, kellemesebb hőmérséklet eléréséhez.

• Teret, mivel kevés helyet igényel.

Az eszközök, mobil és fixen beszerelhető formában elérhetőek, üzemeltetésük egyszerű, akár egy
gyerek is be tudja kapcsolni azokat.

• Legfőképpen pénzt mivel,
 – beszerelése, alkalmazása nem igényel tervezést, engedélyezést, kőművesmunkát.
 – üzemeltetése olcsóbb,más fűtési eljárásoknál. Sőt napelemes rendszerrel használva,
szinte 0 Ft az üzemeltetése.
 – hatékonyabb más fűtési típusoknál, csak a
hősugárzást elnyelni képes tárgyakat melegíti és nem a levegőt.
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GASZTRONÓMIA, HOTEL, WELLNESS, FITNESS
Az infrasugárzók kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmasak, mivel rendelkeznek a szükséges érintésvédelmi és biztonságtechnikai tanúsítványokkal. Tervezésük és gyártásuk során nem csak a biztonságos
üzemeltetésükre fordítottak nagy figyelmet, hanem megjelenésükre is. A megfelelő modellt kiválasztva,
kiválóan illenek egy utcai gyorsétterem teraszához, vagy akár egy luxus szálloda télikertjének fűtéséhez is.
Mivel üzembe helyezésük nem igényel különösebb építőipari munkát és tervezést, így könnyen, gyorsan
és költséghatékonyan üzembe helyezhetőek.
Alkalmazásukkal a vendéglátóhelyek megnövelhetik vendégbefogadó képességüket, mint térben, mint
időben. A hagyományos gázgombás hősugárzókkal szemben, akár 70% költséget is megspórolhatnak.
Egyes modellek IP érintésvédelmi besorolása, lehetővé teszi alkalmazásukat párás nedves környezetben is,
így minden gond nélkül alkalmazhatóak fitness, wellness központokban, uszodákban és sporttermekben.
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TEMPLOMOK, MÚZEUMOK
Számos épületnél gondot okoz hűvös, hideg időben a nagy belmagasságból adódó komfortos hőmérséklet létrehozása. Az infrasugárzók kialakításukból adódóan, valamint mobilitásuknak köszönhetően
kiválón alkalmasak zóna, illetve szektoros fűtésre egyaránt. Segítségükkel csak a az terület lesz fűtve,
ahol szükség van a komfortos hőmérsékletre és csak akkor, amikor az kell. A különböző modellek
lehetőséget kínálnak székesegyházak, múzeumok, templomok, átriumok és kastélyok termeinek költségkímélő ,hatásásos fűtéséhez.
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MEZŐGAZDASÁG, IPAR
A hő elvesztése, a por, a légmozgás, a hatalmas terek, az állandó karbantartás, a megfizethetetlen energiaárak,- csak hogy néhány jellemzőt említsünk - , amikor a hagyományos fűtési rendszerekkel történő
fűtésre és azok problémáira gondolunk. Az infrafűtés mindezek nélkül, kínál meggyőző megoldást,
a legkülönbözőbb helyekre a megfelelő hőmérséklet és komfortérzet eléréséhez.
Az infrasugárzókkal csak azt a lokális helyet fűtjük, csak akkor és csak addig, amíg az szükséges. Nincs előfűtés,
a meleg azonnal érezhető. Karbantartást nem igényel, az infraégő közel 7000 óra üzemidőt tesz lehetővé.
A különböző modellek alkalmazásával megoldhatja gyárcsarnokok, növényházak, állatnevelő istállók,
lovardák, állatkerti karámok fűtését, gazdaságosan.
Az infrasugárzók többek közt direkt ipari folyamtokhoz is kiválóan alkalmazhatóak. Ilyen hely lehet
például festőrészlegeken szárítási feladatokhoz történő alkalmazásuk.
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