HLW30
IP55 PROMIENNIK ZEWNĘTRZNY

Technologia Infrared Błyskawiczne Ciepło

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu zaprojektowany przez nas promiennik grzewczy
model HLW30. Promiennik ten został doceniony przez naszych Klientów i zyskał miano
najlepszego na rynku urządzenia grzewczego przystosowanego do ogrzewanie stref na
zewnątrz, zdobywając wiele nagród. Promiennik HLW30 to urządzenie wodoodporne,
które może swobodnie pracować podczas deszczu.
Żarniki promiennika są powlekane warstwą złota w celu oddawania natychmiastowego ciepła.
W odróżnieniu od innych podobnych produktów nie oślepia, tylko grzeje delikatnie zaraz po
włączeniu.
Grzejnik doskonale nadaje się do różnorodnych aplikacji dzięki zachowaniu kompaktowych
wymiarów.
Promiennik charakteryzuje solidne wykonanie, doskonała konstrukcja i efektowny design, co czyni
go idealnym urządzeniem grzewczym przeznaczonym do zastosowań komercyjnych i domowych.
Dla bezpieczeństwa użytkowania oraz zwiększenia wydajności grzewczej promiennik jest
wyposażony w osłonę wykonaną ze stali nierdzewnej. Żarniki są wymienne.
Promiennikiem może sterować termostat czy zegar. Jeżeli są Państwo zainteresowani detalami
dotyczącymi tak samego urządzenia, jak i doborem sterowania do niego, prosimy o kontakt.
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Główne zalety:
Bezpieczeństwo…
W
przeciwieństwie
do
ogrzewania gazowego promienniki elektryczne nie
wymagają
corocznych
przeglądów,
ponieważ
charakteryzują się całkowitym bezpieczeństwem pracy

Montażmontażścienny
ścienny

Cicha praca… zasilanie elektryczne
Czystość…nie wydzielają spalin i nie wymagają
konserwacji

Wygoda… łatwy montaż i obsługa
Efektywność…błyskawicznie
się
rozgrzewają,
zapewniając od razu po włączeniu komfort cieplny

montażsufitowy
Montaż sufitowy

Wydajność…

promienniki
nie
ogrzewają
bezpośrednio powietrza ale wszystko, co znajduje się w
strefie grzewczej urządzenia, co oznacza, że nie tracimy
energii na grzanie samej kubatury

Ekonomia pracy…niskie koszty eksploatacji
Doświadczenie…

produkujemy
promienniki
i doradzamy naszym kontrahentom, jak skutecznie oraz
tanio ogrzewać pomieszczenia od 25 lat

Powierzchnia ogrzana
Montaż ścienny
H
2.0m
2.5m
2.0m
2.5m

X
Y
5m
2.4m
6m
3.0m
Montaż sufitowy
7.6m
2.5m
10.4m
3.5m

Strefaogrzana
Z
8m
10.4m
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Dystrybutor

Cracow Consulting Company
Stojowice 72
32 – 410 Dobczyce
Tel: +48 (0) 12 427 25 19
www.promiennik.pl
e-mail: mar@ccc.pl

15.6m²
24.3m²
19m²
36.4m²

Dane techniczne:
Model Nr: - HLW30
Stopień ochrony IP: - IP55
Napięcie zasilania; moc: - 220-240V; 3000W
Masa: - 3.2kg
Wymiary: - L 960mm x H 120mm x D 120mm
(bez uchwytów ściennych)
Żywotność lampy: - 5,000 godzin
Wszystkie promienniki wyposażone w 3 m przewód zasilający,
uchwyt ścienny i zacisk parasolowy.
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