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Skladové haly

Tuzemské a mezinárodní reference

Plynové keramické
infrazářiče

Skladové haly

Pro vytápění lze
použít zemní plyn
nebo propan-butan

Vytápění keramickými
infrazářIčI

• Tiché, bez víření vzduchu

Efektivní vytápění skladových hal
s různými teplotami v jednotlivých
zónách

• Rychlá a účinná regulace s možností programování
režimů

Vytápějte povrch ne celý prostor

• Jednoduchá montáž a obsluha

• Lehké a kompaktní, bez komínů
• Okamžitá tepelná pohoda, bez nutnosti předehřívání
Bezplatné zpracování technické studie vytápění

Tradiční vytápění
vyhřívá nejvíce prostor pod stropem

Vytápění keramickými
infrazářiči
vyhřívá pouze potřebný prostor

Úspora energie
oproti klasických
způsobům vytápění
30 až 40 %

Vytápějte jen tam, kde potřebujete

Zatopte rychle
T°C

Krátký čas
předtopení

úspora energie

+ 16°C

+ 18°C

Logistic
+ 12°C

Požadovaná teplota

8h

Spotřeba energie

18h

Po spuštění je dosaženo 95%
výkonu
během 5 minut

+ 15°C

Možnost vytápět různé zóny na rozdílné teploty, např.
vyšší teplota v prostoru expedice

Výběr typu infrazářičů s vhodným výkonem
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