Slim FIR®
Carbon Cristal technology

Încălzire cu infraroşu cu undă lungă
Avem grijă de confortulll
dumneavoastră
Radiatorul infraroşu de undă lungă Slim
FIR este rezultatul combinaţiei a două
tehnologii avansate în domeniul eficienţei
energetice
Beneficiile pentru sănătate:
Razele infraroşii de undă lungă reprezintă o tehnologie
avansată, care asigură o bună stare fizică datorită faptului
că radiatorul Slim FIR
o redă efectul soarelui
o ameliorează circulaţia sangvină
o reprezintă un factor ce reduce stresul
o ameliorează respiraţia şi reduce factorii alergici
o îmbunătăţeşte aspectul pielii si reduce efectul de
îmbătrânire.
Beneficii economice:
O economie de până la 45% a energiei electrice în procesul
de exploatare (uneori şi mai mult), aceasta datorându-se
faptului că la încălzirea radiantă se reduce considerabil
pierderea căldurii.
Precum şi...
o fiabilitate și durată lungă de exploatare
o siguranţă şi eficacitate înaltă
o în timpul iernii compensează lipsa razelor solare
o se potriveşte cu uşurinţă cu orice decor
o asigurarea calităţii și fiabilităţii
o încălzeşte podeaua şi obiectele din jurul dumneavoastră
o tehnologia infraroșu nu arde oxigenul din cameră, nu usucă aerul și reglează umiditatea din interior.
o gamă largă de produse disponibile ca dimensiuni şi putere.
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Slim FIR®
Carbon Cristal technology

Încălzire cu infraroşu cu undă lungă

o Slim FIR vă permite să încălziţi uniform spaţiul, începând de la
sol până în tavan, economisind în acelaşi timp energia electrică.
o Greutate mică, instalare şi demontare uşoară. Poate fi instalat
atât pe perete cât şi pe tavan.
o Controlul temperaturii cu termostat încorporat. Tehnologia de
infraroşu nu arde oxigenul din odaie, respectiv nu usucă aerul şi
reglează umiditatea din interior.
o Gamă largă de produse disponibile ca dimensiuni şi putere.
Denumirea

SLIM450TL horizontal
SLIM450TH vertical
SLIM600TL horizontal
SLIM600TH vertical
SLIM800TL horizontal
SLIM800TH vertical

Puterea
(W)

Dimensiuni Î*L*G
(mm)

Greutatea
(kg)

450
450
600
600
800
800

500x900x43
900x500x43
600x1000x43
1000x600x43
780x1000x43
1000x780x43

2,00
2,00
2,50
2,50
3,20
3,20

Tensiune

220 V

Preţ
(€)

Cost servicii
de instalare,
lei

Cost
transport,
lei

129
139
169
179
209
219

100
100
100
100
100
100

80
80
80
80
80
80

Cum să alegeţi încălzitorul potrivit?
Puterea necesară pentru încălzirea casei dumneavoastră depinde de suprafaţa fiecărei odăi, dar şi de gradul său de
izolare termică. Pentru a alege echipamentul Slim FIR care vi se potriveşte, trebuie doar să estimaţi nivelul de izolare
termică a camerelor şi să calculaţi puterea necesară, în funcţie de suprafaţă, folosind tabelul de mai jos.

Spre exemplu, într-o încăpere de 15m2 cu o bună izolare termică, va trebui să instalaţi un încălzitor cu infraroşu de
seria SLIM600 (15x42 = 630 Watt).

