
Infračervený ohrievač pre komerčné použi�e  

HeatArt DARK 

 
•  8 modelov - 1000, 1300, 1500, 1900, 3000, 3800, 4500 a 5700 W.   

Určené na vykurovanie veľkých priemyselných objektov - hangáre, sklady, garáže, 
možné je aj vonkajšie použi�e.   

•  Inštalácia na stenu alebo strop, vo výške 3 - 4 metre od podlahy. 

•  IP 32 

•  Vysoká teplota – 200 až 270 °C 

   
 

Model 
 

1000 
 

1300 
 

1500 
 

2000 
 

3000/2 
 

4000/2 
 

5000/3 
 

6000/3 

Napä�e, V 220 – 230 380 

Frekvencia, Hz 50-60 

Výkon, W 1000 1300 1500 1900 3000 3800 4500 5700 

Rozmery, mm 1522 х 150 x 67 1522 х 300 x 67 1522 х 450 x 67 

Celková hmotnosť, 
kg 

6,5 14   

Minimálna výška, 
m 

2,5 2,5 2,5 3 
3 

Hlavné vykurovanie – vykurovaná plocha, m2 v závislos� od výšky stropu 

3 metre 10 13 15 19 30 38   

4 metre 8 10 11 14 22 28   

5 metrov 6 8 9 11 18 22   

6 metrov 5 7 8 10 16 20   

Dokurovanie – vykurovaná plocha, m2 v závislos� od výšky stropu 

3 metre 20 26 30 38 60 76   

4 metre 15 20 23 29 46 58   

5 metrov 12 16 18 23 36 46   

6 metrov 10 13 15 19 30 38    

Kľúčové výhody 

▪  Tvorba tepelných zón pre ťažšie vykurovateľné priestory  

▪  Vykurovanie vstupných priestorov 

▪  Diskrétny dizajn 

▪  Nezáleží na množstve vzduchu v objekte, ohrievajú sa predmety 

▪  Efek�vne a energe�cky úsporné 

▪  Puzdro z nehrdzavejúcej ocele zaisťuje životnosť 30 rokov 

▪  Možnosť montáže na stenu aj strop 
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Infračervený ohrievač pre komerčné použi�e  

HeatArt DARK 

Čo sú komerčné infračervené ohrievače? 

   

Infračervené teplo neunikne cez žiadne otvorené dvere alebo okná, ale ohrieva ľudí a okolité predmety priamo, 
čo je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa �eto ohrievače tak dobre hodia do komerčných nehnuteľnos�. 
Umožňujú vám vytvoriť zóny, aby ste mohli udržiavať určité pracovné  priestory v teple a riešiť obzvlášť ťažko 
vykurovateľné priestory, namiesto vykurovania celej budovy a plytvania energiou a teplom na nevyužité plochy.   

S komerčnými infračervenými ohrievačmi si môžete dokonca nastaviť časový plán vykurovania tak, aby 
vyhovoval otváracím hodinám vašej nehnuteľnos�. Takže, ak máte budovu na komerčné využi�e, dokonca aj 
takú s otvoreným alebo vzdušným interiérom, infračervené ohrievače sú dokonalým riešením na udržanie vás a 
vášho personálu v teple. 

Dizajn ohrievača HeatArt DARK  

 
Oblasť použi�a 

Vykurovanie pre kancelárie / sklady / pohos�nstvá a reštaurácie / kostoly / garáže / dielne  

     

           

Puzdro z nehrdzavejúcej ocele 
odolné voči vlhkos� 

Eloxovaný hliníkový profil pre 
rovnomerný a rýchly prenos 
tepla

 

Tepelná izolácia + reflexná plocha.  
100 % tepla smeruje k užívateľovi 

Výkonné vykurovacie teleso so zväčšeným 
priemerom s neobmedzenou životnosťou 
tepla 

Komerčné infračervené ohrievače sú určené na vykurovanie väčších interiérov, čo ich robí skvelými pre 
priestory na komerčné využi�e. Vytvárajú silnejšiu formu sálavého tepla, ktoré sa šíri rovnomerne po celej 
miestnos� a zasahuje aj do ťažko vykurovateľných priestorov.
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