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PROMIENNIKI PODCZERWIENI
HALOGENOWE I CERAMICZNE

Promienniki ceramiczne serii CXD

Promienniki halogenowe serii QXD
Wymiary

Model

Moc
Min. wys.
Liczba Zasilanie
Waga
Grzewcza
montażu
lamp elektryczne Wysokość Długość [kg]
[m]
[kW]
[mm]
[mm]

Zalecana
wys.
montażu
[m]

QXD 1500
QXD 1500NLW

1,50

1

230-240 V~
1PN

256

440

3,7

2,1

2,5

QXD 3000
QXD 3000NLW

3,00

2

230-240 V~
1PN

380

440

4,3

2,5

3,5

QXD 4500

4,50

3

230-240 V~
1PN

506

440

5,8

3,0

4,0

Promienniki QXD działają, dostarczając silnie
ukierunkowany promień ciepła, wytwarzając
dodatkowo promieniowanie świetlne. Krótkie
fale, za pomocą których emitowana jest energia, powodują, że ciepło przenika przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Oznacza to, że
czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy,
a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku
grzejników tradycyjnych. Promienniki halogenowe doskonale nadają się do stosowania w
pomieszczeniach, których ogrzanie w tradycyjny sposób można by uznać za niemożliwe, np.
hale fabryczne, strefy załadunku w magazynach, hole w budynkach publicznych, kościoły.
• Uchwyt do montażu ściennego z możliwością
regulacji kąta nachylenia urządzenia i zasięgu
promieniowania (urządzenia przeznaczone
do montażu ściennego)
• Modele QXD wyposażone w lampy barwy
rubinowej i czarne obudowy
• Modele QXD…NLW wyposażone są w lampy
emitujące naturalne światło barwy 		
biało-żółtej i białe obudowy
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NAGRZEWNICE
ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM

• Trwałe ceramiczne elementy grzejne
• Możliwość montażu zarówno 		
w pomieszczeniach jak i na zewnątrz
• Bezgłośna praca oraz brak widocznego 		
promieniowania świetlnego
• Uchwyt mocujący z możliwością regulacji
kąta nachylenia urządzenia i zasięgu 		
promieniowania
• W komplecie kratka osłonowa
• Możliwość wyboru wersji pionowej 		
lub poziomej o mocy 2 kW
• Ogrzewanie strefowe zapewniające wysoką
efektywność i niskie koszty eksploatacji

Dzięki zastosowaniu technologii wykorzystującej długofalowe promieniowanie podczerwone, grzejniki promiennikowe wyposażone
w ceramiczne elementy grzewcze zapewniają ciepło nie wytwarzając przy tym widocznego promieniowania świetlnego. Promienniki ceramiczne serii CXD oferowane są
w wariancie pionowym (2 elementy grzewcze ułożone jeden nad drugim) lub poziomym (2 elementy grzewcze ułożone obok
siebie). Mogą być instalowane zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, stanowiąc doskonały sposób ogrzewania wybranych stref.

Promiennik halogenowe QXD

Promiennik ceramiczny CXD 2000V

Wymiary

Model

Moc
Grzewcza
[kW]

Liczba
grzałek

Zasilanie
elektryczne

CXD 2000 V

2,00

2

230-240 V ~ IPN

CXD 2000 H

2,00

2

230-240 V ~ IPN

Wysokość
[mm]

Długość
[mm]

380

442

306

882

Waga
[kg]

5,3
5,1

Zalecana
Min. wys.
montażu wys. montażu
[m]
[m]

1,8
1,8

Wydajne nagrzewnice instalowane o wysokich
mocach, zaprojektowane z myślą o tworzeniu
kompletnych systemów ogrzewania obiektów
handlowych, przemysłowych, magazynowych,
warsztatów itp. Nagrzewnicami serii CFH można sterować za pomocą elektronicznego panelu zdalnego sterowania CFCH, bądź za pośrednictwem systemu inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS). Wszystkie modele można w prosty sposób łączyć ze sobą przy pomocy kabla sieciowego LAN, dzięki czemu możliwe jest centralne sterowanie pracą całego systemu grzewczego.
• Wytrzymała obudowa malowana 		
proszkowo na kolor biały
• Wielokierunkowy uchwyt ścienny 		
umożliwiający regulację ustawienia
• Wyposażone w wysokowydajne dmuchawy
zapewniające wysoką prędkość przepływu
powietrza
• Sterowanie przy zastosowaniu 		
elektronicznego sterownika ściennego 		
CFCH, pozwalającego sterować 		
maksymalnie 7 jednostkami połączonymi
kablem sieciowym LAN
• Możliwość podłączenia do systemu
inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS)

• Stalowa obudowa malowana proszkowo
• Bezgłośna praca
• Przeznaczone do stosowania wyłącznie
wewnątrz pomieszczeń
• Dostarczają ciepła natychmiast bez 		
konieczności wcześniejszego nagrzewania
pomieszczenia

Promiennik ceramiczny CXD 2000H

Nagrzewnice elektryczne serii CFH

2,0
2,0

Funkcje sterownika CFCH
• Podświetlany wyświetlacz LCD
• Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Termostat z ustawieniem mrozoochronnym
regulowany w zakresie 5°C - 35°C
• Programator 7-dniowy z możliwością 		
ustawienia maks. 32 indywidualnych 		
programów
• Zegar z odliczaniem wstecznym (0-5 godz.)

Sterownik elektroniczny CFCH

Model

Moc
Grzewcza
[kW]

Zasilanie
elektryczne
[V]

Przepływ
powietrza
[m3/h]

Wymiary
Szer. x Wys. x Gł.
[mm]

Waga
[kg]

CFH 60

3,00/6,00

230-240V~ 1PN
380-415V ~3PN

900

386 x 360 x 630

12,7

CFH 90

6,00/9,00

230-240V~ 1PN
380-415V ~3PN

850

386 x 360 x 630

13,8

CFH 120

6,00/12,00

230-240V~ 1PN
380-415V ~3PN

850

386 x 360 x 630

13,8
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