INFRAHŐSUGÁRZÓK

ELŐNYÖK

Mi is az infravörös rövidhullám?
INFRAVÖRÖS RÖVIDHULLÁM TECHNOLÓGIA:
Az infravörös sugárzás része a nap által termelt fényspektrumnak. A
fény e fajtája azonban az emberi szem számára láthatatlan, így kizárólag melegítésre szolgál.
A rövidhullámú infravörös sugárzás közvetlenül a tárgyakat fűti anélkül, hogy közben a körülötte lévő levegőt felmelegítené. Jó példa erre,
amikor Ön az árnyékból kimegy a napfényre. Bár a hőmérséklet mindkét helyen megegyező, Ön mégis lényegesen melegebbnek érzékeli a
hőfokot közvetlen napfényben. A technológia azon alapul, hogy minél rövidebb a hullámhossz, annál könnyebben halad át a levegőn.
Hosszú hullámú infravörös sugárzás esetén ez a hatás elmarad. Ezek
a sugarak inkább a környező levegőt melegítik fel, továbbá hosszabb
ideig tart, hogy érzékelhető legyen a meleg.
További előnyök: gazdaságos, környezetbarát, költséghatékony.
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Hatékony irányított azonnali fűtés
Energiatakarékos, mivel nincs előmelegítés
Nincs hőveszteség, mivel nem a levegőt melegíti
Káros-anyag kibocsátás mentes, beltéri használatra is alkalmas
Hangtalan, szagtalan
Nem fogyaszt oxigént, ellentétben a gázüzemű hősugárzókkal
Nem keveri a levegőt és a port
Exkluzív minőség, elegáns formatervezés
Időtálló alumínium burkolat
Teljesítmény 1-18kW
Széles modell és színválaszték

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
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Erkély, terasz
Télikert, üvegház
Hobby helység
Kemping
Étterem, szálloda, szórakozóhely
Garázs, műhely
Csarnok (gyártás, raktár, rakodótér)
Hangár
Sport (uszoda, wellness, fittness)
Templom, múzeum
… és még számos lehetőség

Minden
színben
elérhető!

Magyarországi hivatalos
márkaképviselet

AQUAPROD KFT.

A rövidhullámú infravörös technológia úttörőjeként közel 25 éves
gyártási tapasztalattal rendelkezünk. Berendezéseink mára magas
hatékonyságú high-tech rendszerekké fejlődtek, melyek számos területen felhasználhatóak. Készülékeink háztartásokban, beltéren
vagy kültéren, kereskedelmi-, ipari- és közterületeken, állandó vagy
időszakos üzemeltetés mellett egyaránt alkalmazhatóak. Legyen
szó akár egyetlen berendezésről, akár komplett rendszerről, kombinált megoldást nyújtunk világítási, fűtési és egyedi hűtési problémákra is.

Azonnali hőérzet
előmelegítés nélkül

7622, Pécs, Liszt Ferenc u.8.
Tel.: +36 72/525 031
Fax: +36 72/525 032
E-mail: burda@aquaprod.hu
www.kulterifutes.hu
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Intelligens megoldások
rövidhullámú infravörös
technológiával

TERM 2000

PERFECTCLIME ®

A TERM 2000 típusú termékünket úgy terveztük meg, hogy megfelelő
fűtést biztosítson beltéri és kültéri területeken egyaránt. A berendezést egyedileg tervezett és gyártott infravörös aranycsővel láttuk el,
mely kimagaslóan hosszú élettartamot biztosít (akár 5000 óra).

A Perfectclime az első olyan készülék, amely képes egy egységen belül kombinálni az infravörös rövidhullámú technológia hűtő és fűtő
hatását. Egy gombnyomásra kellemes melegséget vagy frissítő hűs
levegőt teremthetünk bárhol, és bármikor. A nagysikerű TERM 2000
IP67 és SMART 2000 IP24 technológián alapuló PERFECTLIME használatával az azonnali hőérzet garantált. A beépített hűtő fúvókának
köszönhetően egy finom párásító biztosítja a kellemes atmoszférát
mind a professzionális, mind az otthoni felhasználók számára.

BURDA FŰTŐPANELEK

360°

SMART TOWER
TERM TOWER
A TERM-sorozat minden előnyévelmost felállításra is alkalmas! Ideális
szállodák és éttermek, vendéglátó egységek részére. A TERM TOWER optimális meleget biztosít bel-és kültéri felhasználás során, főleg azokon a
területeken, ahol a megfelelő rögzítési
lehetőségek hiányában eddig más
rendszerek kiépítésére nem volt lehetőség.

IR SPA

Elérhető
asztallal és
hamutálcával

Alakítsa ki otthonában saját
wellness oázisát a hordozható
Burda IR SPA infravörös szaunával! Az IR SPA szauna hősugárzó
működtetéséhez csak egy hagyományos konnektorra, valamint egy kis helyre van szükség
és máris élvezheti a kellemes,
átható melegséget. Az infravörös
szauna hősugárzó az infravörös
hullámok egy keverékét állítja
elő, amely 45-50°C körüli hőmérsékletet hoz létre és jótékony
hatást gyakorol szervezetére. Stimulálja a vérkeringést és az
anyagcserét, valamint megerősíti testünk ellenálló képességét.

VOLCANO

A BURDA infra panelek kellemes sugárzó hőt biztosítanak otthonában, mintha csak cserépkályhával fűtene. A panelekből kiáramló
illetve a falról, bútorokról és egyéb tárgyakról visszaverődő infravörös sugarak kellemes hőérzetet biztosítanak a klasszikus fűtési módoknál kellemesnek ítélt hőmérsékletnél 2-4°C-kal alacsonyabb
hőmérsékleten is. Az infrapanel által sugárzott hő nem szökik ki az
ablakon, így további megtakarítás keletkezik. Az egyes infrapanelek
alacsony teljesítménye, egyenkénti kis tömege és az infrapanelek
egyenletes elosztása a helyiségben
lehetővé teszi, hogy a hagyományos
fűtéshez képest a beépített teljesítmény jelentősen csökkenjen. Ideális
fűtési mód aszmások és allergiások számára, mivel nem
keveri fel a levegőben lévő port.

A Perfectclime az első olyan készülék, amely képes egy egységen belül kombinálni az infravörös rövidhullámú technológia hűtő és fűtő
hatását. Egy gombnyomásra kellemes melegséget vagy frissítő hűs
levegőt teremthetünk bárhol, és bármikor. A nagysikerű TERM 2000
IP67 és SMART 2000 IP24 technológián alapuló PERFECTLIME használatával az azonnali
hőérzet garantált. A beépített hűtő fúvókának
köszönhetően egy finom párásító biztosítja
a kellemes atmoszférát
mind a professzionális,
mind az otthoni felhasználók számára.

Ideális fűtési mód
napelem rendszerekhez.

A hordozható SMART TOWER első osztályú fűtési teljesítményt biztosít. Vertikális, helykímélő
elhelyezésével, a komfortos
meleggel és a beépített
hőszabályozó kapcsolóval a
SMART TOWER új normát vezet be.
Beépített
hőszabályozóval
és kapcsolóval.

