- Effektivast och senaste infratekniken
- Ger ett svagt orange sken
- Styrs med termostat eller fjärrkontroll
- Värmeåtergivning på 94%
- Spolskydd med IPX5
- Rostfri konstuktion i aluminium
- Effekter från 1400W till 2300W
Värmer som Solen!
Opranic Pro infravärme har en infravärmeteknologi
som värmer som solens strålar. Den frånger sig ett
mjukt vilsamt orange sken. Den värmer objekt direkt
utan att värma upp luften i miljön vilket undviker
energislöseri samt behåller luftfuktigheten. Opranic
Pro mellanvågs strålning har en stimulerande effekt
på blodcirkulationen.

Miljövänlig
Jämfört med traditionella uppvärmningssystem så
är Opranic Pro infravärme upp till 80% effektivare.
Opranic Pro infravärme teknik frånger sig ett mjukt
vilsamt oranget sken som når sin högsta temperatur
på cirka 30 sekunder, där drygt 90% av den energi
som används av värmaren omvandlas till värme
genom infraröd strålning.

Anpassad för Nordiskt klimat
Opranic Pro modellerna är byggda med en stome av
dubbla lager aluminium, detta tillsammans med IPX5
certifieringen gör att de klarar de mest krävande
väderförhållanden.

Termostat eller fjärrkontroll
Opranic Pro infravärme regleras med termostat
för de modellerna med fasta effekter och med en
fjärrkontroll på modellen med reglerbar effekt.
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Opranic Pro

Modell

E-Nummer

Reglering

Effekt (W)

Ström (A)

Värmeområde (m²)
Utomhus / Inomhus

Dimensioner (cm)
LXBXH

Vikt
(kg)

Opranic Pro - LAVA14T

8570027

Thermostat

1400

6,1

10 / 14

75,5 x 11,3 x 19,0

3,0

Opranic Pro - LAVA18T

8570028

Thermostat

1800

7,9

12 / 18

88,0 x 11,3 x 19,0

3,5

Opranic Pro - LAVA23T

8570029

Thermostat

2300

10,0

16 / 23

88,0 x 11,3 x 19,0

3,5

Opranic Pro - LAVA23R

8570031

Fjärkontroll

1400 - 2300W

10,0

10 / 23

88,0 x 11,3 x 19,0

3,6

Spänning: 230 - 240 Volt - Färg: Matt Svart - Garanti: 2år - Brinntid: 8 000 timmar - IPX5

Opranic Pro - LAVA
Opranic Pro - Lava är mellanvågs infravärme av högsta kvalite med effekter från 1400 till 2300 watt. Lava serien har termostat
med fasta effekter, Lava 23R har reglerbar effekt som enkelt styrs med en fjärrkontroll. Lava serien har en aluminium konstruktion
i eloxerad matt svar t färg. De är konstruerade för de mest krävande väderförhållanden, men passar även bra i inomhus miljöer
där extra tillskottsvärme behövs. Baksidan av enheten uppnår inte mer än ca: 70-75 grader vilket gör de väl lämpade för bruk i
känsliga inomhus miljöer. Lava serien är IPX5 skyddad för att tåla tuffa utomhus miljöer året runt. Monteras horisontellt på vägg/
tak. Garantitiden är 2år och värmeelementet garanter en brinntid på 8 000 timmar.

Produktegenskaper
- Värmer personer och föremål - inte luften
- Påverkas inte av vinden
- Bränner inte luftpartiklar
- Förbrukar inte syre
- Ger en mjuk och behaglig värme

Produktfakta
- Monteras horisontellt
- 1,9 meter nätsladd medföljer (enligt CE regel 2015)
- Montering på vägg/tak
- Når full effekt på 30 sekunder
- Effekten regleras med fjärrkonroll eller termostat
- IPX5 certifierad
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