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IR-160.40C

PANTALLES AMB EMISSORS IR DE QUARS PER A EXTERIORS IP55 

MODEL HLW

Aquest escalfador infraroig d’ona curta ha estat desenvolupat
per satisfer els requeriments de les necessitats actuals de 
calefacció. 
L’escalfador és resistent a la intempèrie i és adequat per ser 
utilitzat a l’aire lliure en qualsevol aplicació. 
És perfectament segur per la seva utilització en dies de pluja 
i  fi ns i tot segueix funcionant fi ns estan subjecte a pluja 
intensa.

Combina un caràcter robust amb  un 
excel·lent disseny, la qual cosa el fa ideal 
tant per a aplicacions industrials com a 
domèstiques. 
Per seguretat la pantalla va equipada amb 
una reixeta protectora d’acer inoxidable.

El tub IR de quars és reemplazable.
Per a aplicacions de calefacció en exteriors 
pot montrase en paret, en altura amb un 
bàcul, o fi ns i tot fi xat en tendals i parasols.

Aréa 
coberta

H X Y Z
Montatge en paret

7,6 m2 2,0 m 2,3 m 2,4 m 4,0 m

12,3 m2 2,5 m 3,0 m 3,0 m 5,2 m

Montatge en altura

9 m2 2,0 m 3,6 m 2,5 m

16,8 m2 2,5 m 4,8 m 3,5 m

Superfície coberta per les pantalles

AVANTATGES DEL SISTEMA

Silenciós 
És elèctric!

Net
Sense olors i pràcticament sense 
manteniment

Compacte ... Net i fàcil d’em-
magatzemar. 

Efectiu 
L’infraroig s’escalfa i
nstantáneamente, donant una 
sensació de comoditat des del mo-
ment en què s’encén.

Efi cient 
 L’infraroig escalfa les superfícies 
que compleix no l’aire i li afecten l
as corrents d’aire.

Montatge en paret

      Montatge en altura



HLWPARARM: 
Braç per a fi xació i muntatge en parasol professional. 
Aquest braç permet muntar l’escalfador en la brida central 
del parasol i amb una simple elevació i acció de gir l’escalfador 
es pot baixar al pal central permetent que el parasol es tanqui 
sense la necessitat de llevar els escalfadors. 
Normalment s’utilitzen 3 o 4 d’aquests braços i escalfadors 
per parasol

Model
Dimensions mm

(sense suport per 
paret)

Potència
a 220 - 240 V Emissor Color Vida del

emissor

HLW10

480 x 120 x 120

1000 W Estàndard Blanc

5000 h
HLW15 1500 W Estàndard Blanc
HLW15G 1500 W Gold Blanc
HLW20BG 2000 W Gold Negre

Tots subministrats amb cable de  3 metres, suport de paret i abraçadora per parasol,

Disponibles també reguladors de temperatura i de potència i temporitzadors per als emissors

MODELS DISPONIBLES


