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Cazanele convenţionale încălzesc apa, această apă curge prin țevi în calorifer,                    Încălzire prin convecție
prin ele aerul din jur se încălzeşte, se ridică, eliberează energie termică
și cade în cealaltă parte pe jos (vezi poza). 
Acest aer circulant este câteodată simțit ca și un curent de aer enervant.
  

Dezavantaje: 
 • pierdere de caldură prin țevi
 • temperaturi diferite pe stratificații
 • circulația aerului - praf și polen
 • aerul din încăpere este foarte uscat  

Un corp solid care este încălzit de soare se încălzește mai repede decât
 aerul din jurul lui. De ce? Obiectele care absorb razele (infraroșii) de la 
soare se încălzesc mult mai eficient decât aerul.
Principiul de operare a Infralight încălzitor cu montare pe tavan este:
Energia radiantă de la încălzitorul din tavan încălzește întâi obiectele (pereții,
 mobila, podeaua...) dar nu și aerul.
Astfel simțim căldură pornind din 2 surse: radiația directă (de la încălzitorul 
din tavan ) și radiația indirectă (reflectată) din podea, mobilă și pereți.

Avantaje:
• Încălzire uniformă placută - consum redus de energie 
• Pereți uscați astfel nu există mucegai 
• Element multifuncțional (încălzitor din tavan, luminare directă și indirectă 
• Instalare ușoară - ideal pentru construcții noi și renovări

Nou 

Convecție conventională  -  Circulația aerului           Veche 

Panou radiant cu infraroșu cu montare pe tavan

Panou radiant cu infraroșu
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Principul încălzirii prin unde infraroșii - energie radiantă din panoul suspendat pe tavan

 Energia radiantă din panoul suspendat pe tavan generează caldură după modelul radiațiilor 
solare. Radiații cu lungime de undă mari emise dintr-o suprafață încălzită. Această radiaţie 
călătorește la viteza luminii prin spaţiu. Radiația termică lovește suprafața unui obiect (mobilier 
/ pereți / podea / oameni). Energia absorbită de obiecte este apoi transformată în căldură. 
Astfel radiaţiile duc la încălzirea tuturor obiectelor. Încălzirea din plafon provoacă o caldură 
uniformă şi confortabilă pentru oameni şi animale în încăpere.Pe deasupra consumul de 
energie este foarte redus.

             Încălzire prin convecție         Încălzire prin unde infra roșii 
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IFL 560/S5 
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Decorative 

Moderne 

eficiente 

 și  
foarte economice

Instalare 

simplă 
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Infralight IFL 560/S5 1500 mm x 3000 mm 

Infralight IFL 420/S5 2000 mm x 1500 mm 

Infralight IFL 280/S4 1500 mm x 1500 mm 

Infralight IFL 280/L/S3 750 mm x 3000 mm 

Infralight IFL 140/S2 1000 mm x 1500 mm 
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Model    Dimensiuni* 

mărimi la comandă = prețuri speciale
Dimensiuni*
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IFL 560/S5 

IFL 420/S5 

IFL 280/S4 

IFL 280/L/S3 

IFL 140/S2 

IFL 560  max.  560 W          (ca. 18 – 22m²) 

IFL 420  max.  420 W          (ca. 14 - 16m²) 

IFL 280  max.  280 W          (ca.   8 - 10m²) 

IFL 140  max.  140 W          (ca.   3 - 5m²) 

IFL 560/S5      =  1500mm x 3000mm /   ca. 27kg 

IFL 420/S5      =  2000mm x 1500mm /   ca. 20kg 

IFL 280/S4      =  1500mm x 1500mm /   ca. 15kg 

IFL 280/L/S3   =    750mm x 3000mm /   ca. 15kg 

IFL 140/S2      =  1000mm x 1500mm /   ca. 11kg 

S5             =   5 x LED Spots        =    9W/Spot    (max. 45 W) 
Iluminare (Performanță) 

Mărime / Greutate

* = case normale cu înălțime până la tavan de 2,5 – 3m 

Modele panouri

Descriere Încălzitor prin unde infraroșii  cu montare pe tavan  

Unde infraroșii                                               IR-C 

Tensiune (voltaj)  230V / 50Hz 

Panou radiant tavan (Performanță)* 

per Panel  =   1 x LED Striplight  =    7,2W/m     (max. 65 W)

Clasă de protecție    IP57 
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INFRA-Paint 

Outdoor 

INFRA-Paint 

Indoor 

INFRA-Flex 

© © 

© 

Infraroșu
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Str. Zorilor, Nr.16, 

305500 Lugoj   

ROMANIA  

   
Phone:  0040  356 411592 

              0040 356 411595 

Fax:       0040 356 411594 

Managing Director Managing Director Managing Director 
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