Cítťe viac tepla

Prehľad produktov
a doplnkov

Využitie

Osvedčenie
Všetky infraSWISS
ohrievače majú ochrannú
známku IP 54 a boli
testované a schválené
Švajčiarskou
elektrotechnickou
asociáciou.

Infračervené ohrievacie systémy
môžu slúžiť ako kompletné
vykurovanie alebo ako náhrada za
už existujúce ohrievače.
Ohrievacie prvky sú vhodné tiež
do samostatných domov alebo
apartmánových bytov, verejných
budov, prázdninových domov
a pod.
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Výrobky

04

Bezrámové sklenené ohrievacie prvky a doplnky

05
Rozmery

Položka č.

Popis

Rozmery

Príkon W

Farba

80 01 01

infraSWISS 400 biela

610 x 610

320 W

biela

80 01 02

infraSWISS 400SL biela

300 x 1200

290 W

biela

80 01 03

infraSWISS 500SL biela

300 x 1800

440 W

biela

80 01 04

infraSWISS 600 biela

610 x 1000

530 W

biela

80 01 07

infraSWISS 600ML biela

500 x 1200

530 W

biela

80 01 05

infraSWISS 900 biela

610 x 1380

750 W

biela

80 01 08

infraSWISS 900ML biela

500 x 1700

750 W

biela

80 01 06

infraSWISS 1100 biela

610 x 1710

950 W

biela

80 02 01

infraSWISS 400 čierna

610 x 610

320 W

čierna

80 02 02

infraSWISS 400SL čierna

300 x 1200

320 W

čierna

80 02 03

infraSWISS 500SL čierna

300 x 1800

440 W

čierna

80 02 04

infraSWISS 600 čierna

610 x 1000

530 W

čierna

80 02 07

infraSWISS 600ML čierna

500 x 1200

530 W

čierna

80 02 05

infraSWISS 900 čierna

610 x 1380

750 W

čierna

80 02 08

infraSWISS 900ML čierna

500 x 1700

750 W

čierna

80 02 06

infraSWISS 1100 čierna

610 x 1710

950 W

čierna

Zariadenie má ochrannú známku IP 54 a bolo testované a schválené Švajčiarskou elektrotechnickou asociáciou.
InfraSWISS AG vyvíja a vyrába tieto výrobky vo Švajčiarsku..

Doplnky pre ohrievacie prvky
Položka č.

Popis

90 01 01

Horizontálna poloha pre infraSWISS 400, 600, 900, 1100

chróm

90 01 02

Vertikálna poloha pre infraSWISS 600, 900

chróm

90 02 01

Pripevnenie alebo umiestnenie na stenu do rohu, len 400SL a 500SL

biela

Položka č.

Sada na pripevnenie na strop vsadením alebo zapustením

Farba

90 03 01

Sada na pripevnenie pre modely 400/400SL a 600

biela

90 03 02

Sada na pripevnenie pre modely 500SL/600ML/900ML/900 a 1100

biela

Farba

Bezrámové sklenené ohrievacie prvky
400
400SL

500SL

600

600ML

900ML

1100

900

Stropné zapojenie

06

07

Zabudovanie do stien a na stropy
Nákres

Výhody
s podperou

underla
y

zavesené na strope

InfraSWISS ohrievacie prvky sú dostupné v
rôznych veľkostiach a farbách. Vďaka širokému
sortimentu môžu byť tieto výrobky inštalované v
každom dome bez vyberania miesta. Je
jednoduché pripevniť ich priamo na stenu alebo
na strop. Vyvinuli sme špeciálne pripevňovacie
dosky. Môžete si od nás objednať požadované

Túto montážnu
sadu si môžete
objednať pre
zapustenú montáž.

Pre normálnu
montáž na stenu
by mala byť
použitá pribalená
montážna sada.

plány. Našim špecialistom bude potešením
poradiť a ukázať vám rôzne dostupné spôsoby
pripevnenia.

•

3-krát menej energie v porovnaní s olejovým
vykurovaním

•

Vynikajúci výkon v porovnaní s klasickými
ohrievacími systémami

•

Bezúdržbová obsluha

•

Dlhá životnosť výrobku

•

Nepožaduje miestnosť na boilery alebo
nádržky

•

Nízke základné výdavky

•

Krátka doba odozvy pri zahrievaní

•

Vysoko spoľahlivé

•

Žiadne straty pri prenose energie

•

Žiadne sadze, žiadna tvorba CO2

•

Mimoriadne nízke náklady na energiu

•

Jednoduché ovládanie

•

Individuálne, plánované vykurovanie
miestnosti

•

Stále a prispôsobiteľné teplo, aj v prípade
veľmi nízkej vonkajšej teploty

•

Dobrá konzultácia s mnohými skúsenosťami

•

Prvotriedne služby

Výrobky

08
Izbové termostaty
Položka č.

Popis

Izbové termostaty
Farba

92 01 01
AP Izbový termostat s káblovým zapojením
biela
Termostat umožňuje zmeniť polohu infraSWISS ohrievacích elementov. Zvyčajne sa
zariadenie umiestňuje do vertikálnej polohy. Ovládače izbovej teploty sú vhodné na reguláciu
teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. Dvojkovová technológia s tepelnou
odozvou a vysoký stupeň precíznosti.

92 01 02
AP Izbový termostat RTR-E 6202
biela
Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod.
Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti. Pripevnené na
stenu alebo priamo do elektrickej zásuvky s vertikálnymi pripevňovacími otvormi, ľahký
prístup ku koncovke, dostatočne objemná koncovka oddelená pre ľahkú montáž.

92 01 03
UP Izbový termostat RTR-E 8011
biela
Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dieľne a pod.
Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti. Kontakt vytvorený
pomocou koncoviek.
92 01 04
Diaľkovo ovládaný prijímač INSTAT 868-a1A
biela
Prijímač pre diaľkovo ovládaný izbový termostat INSTAT 868-rlo, položka č. 92 01 05.
Odolná dvojkovová technológia s termálnou odozvou. Kontakt vytvorený pomocou
koncoviek. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové ovládanie.

Diaľkovo ovládaný izbový termostat INSTAT 868-r1o
biela
(spolupracuje s INSTAT 868-a, položka č. 92 01 04)
Bezdrôtový diaľkový izbový termostat / regulátor izbového termostatu. Batériový
elektronický izbový automatický regulátor teploty s regulačnou hlavou. Izbový regulátor
teploty môže byť umiestnený kdekoľvek v miestnosti, bez vedenia, pre bezdrôtový diaľkový
prenos teploty od prijímača. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové
ovládanie.
92 01 05

92 01 09

AP časový termostat easy 3w

09

biela

selected day and night
· User
Časový
termostat s analógovými hodinami / regulátor izbovej teploty, veľmi jednoduché
temperature
ovládanie
 Užívateľsky voliteľná denná a nočná teplota
 5 režimov ovládania využívajúce otočné prepínače pre jednotnú teplotu počas celého dňa
 Jednotná teplota počas celej noci / časový spínač (automatický)
 Ochrana pred chladením (nastavená na 5°C) a zapnutie/vypnutie

Položka č.

Popis

Farba

92 02 02
UP Izbový termostat so spínačom 4251
biela
Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod.
Typ 4251 umožňuje ovládať každý ohrievací obvod, kým je hlavný prívod elektrickej energie
zapnutý alebo vypnutý. Tiež má vstup na zníženie teploty, napr. pomocou časového spínača

92 03 13
RDE 10 čas. termostat s reguláciou izbových teplôt biela
Digitálny časový termostat / regulátor izbovej teploty s nočným režimom / týždenný program
/ oddelený denný program (ochranná funkcia pred chladením), užívateľsky voliteľný čas na
každý deň, so štandardným plánovaním, 2 prispôsobiteľné teploty (komfortná a nočná
teplota), prevádzková funkcia / ON/OFF tlačidlo.

92 03 09
RDD 10 čas. termostat s reguláciou izbových teplôt biela
Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dielne a pod. S
časovou funkciou. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti.
Pripevnené na stenu alebo priamo do elektrickej zásuvky s vertikálnymi pripevňovacími
otvormi, ľahko prístupná koncovka, dostatočne objemná koncovka oddelená pre ľahkú
montáž.
92 03 14
RAA 30.16/GR
biela
Ovládač izbovej teploty na reguláciu teploty v oblastiach ako sú byty, školy, dieľne a pod. S
časovou funkciou. Dvojkovová technológia s tepelnou odozvou a vysoký stupeň precíznosti.
Pripevnené na stenu alebo priamo do elektrickej zásuvky s vertikálnymi pripevňovacími
otvormi, ľahko prístupná koncovka, dostatočne objemná koncovka oddelená pre ľahkú
montáž.
92 03 15
Diaľkovo ovládaný izb. termostat (s zostave s prijímačom) biela
Bezdrôtový diaľkový izbový termostat / ovládanie izbového termostatu. Batériový
elektronický izbový automatický regulátor teploty s regulačnou hlavou. Izbový regulátor
teploty môže byť umiestnený kdekoľvek v miestnosti, bez vedenia, pre bezdrôtový diaľkový
prenos teploty od prijímača. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové
ovládanie.
Diaľkovo ovládaný izbový termostat s časovým spínačom
biela
(in set with receiver
(v zostave
s
prijímačom)
unit)
Batériový elektronický izbový automatický regulátor teploty s regulačnou hlavou. Izbový
regulátor teploty môže byť umiestnený kdekoľvek v miestnosti, bez vedenia, pre bezdrôtový
diaľkový prenos teploty od prijímača. Umožňuje infraSWISS ohrievacím prvkom bezdrôtové
ovládanie.
92 03 16

Výrobky
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Kontakt
Kontakt
Adresa:
SNP 2508/18
06601 Humenné
Slovakia

Automatizovaný domáci systém SyncoTM
Položka č.

Popis

Farba

92 03 01
Centrálna bytová jednotka QAX910
biela
Srdce a duša systému. Z tohto miesta môžete ľahko ovládať všetky funkcie až v dvanástich
izbách a sledovať ich na displeji. Synco™ bývanie je koncept, v ktorom je sotva použité
vedenie a zmeny nie sú potrebné. Potrebujete len batérie a záujem zvyšovať úroveň pohodlia
Vášho domova, zatiaľ čo šetríte energiu.
92 03 02
Izbový ovládač QAW910
biela
Meria okolitú teplotu a umožňuje pozmeniť hodnoty, zadané v centrálnej jednotke v
príslušnej miestnosti, ako teplota a režim ovládania. Pohodlný režim môže byť ľahko
rozšírený pomocou jednoduchého zadania kľúča.

92 03 03
Izbový senzor QAA910
biela
Meria okolitú teplotu a posiela informácie diaľkovo do centrálnej jednotky. Správa je poslaná
do centrálnej jednotky hneď, ako teplota klesne pod predvolenú hodnotu.

92 03 04
Senzor počasia QAC910
biela
Zisťuje vonkajšiu teplotu a meria tlak vzduchu. Tento údaj je poslaný diaľkovo do centrálnej
jednotky. Bezdrôtové ovládanie na 1.5 V batérie.

92 03 05
Ovládač vyhrievacieho okruhu 2-kanálový RRV912 biela
92 03 06
Ovládač vyhrievacieho okruhu 8-kanálový RRV918 biela
Jednotka porovnáva cielené a aktuálne hodnoty pre všetky miestnosti, poskytnuté bezdrôtovo
centrálnou bytovou jednotkou, a reguluje žiadúcu izbovú teplotu pomocou zapínania a
vypínania infraSWISS ohrievacích prvkov. Kombinovanie regulátorov tepelného obvodu
umožňuje regulovať tepelné obvody na požadovanej hladine.

SyncoTM bývanie – príslušenstvo
92 03 07
92 05 01
92 01 20
92 03 08
92 06 01
92 03 10
92 03 11

Diaľkový zosilovač ERF910
biely
Telefonické diaľkové ovládanie
SMS diaľkové ovládanie vrátane 1.5 m dlhej antény
Kompletný prístup cez internet
Programovanie ohrievania
Kontakt s dverami/oknom AP260
titanovobiely
DELTA reflexný detektor dymu
titanovobiely

IČO: 44271379
IČ DPH: SK2022656592
Tel.: +421 905 516 198
Tel./Fax: +421 57 7722 010
info@infraswiss-slovakia.sk
janko@infraswiss-slovakia.sk
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