ALF Infrazářič Basic 1800 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF Basic

1800

11x15,5x88

Výhřevnost (cca)
18 m²

------

Cena* (Kč)

2 449

230V ± 10V, 50 Hz
*Doporučená prodejní cena bez DPH

Účinný a úsporný infrazářič ALF Basic je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění v
interiéru tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF Basic ohřívá
přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: manuální, funkce zap/vyp
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IPxx
Použití: kdekoliv ve vnitřních prostarách(v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
Obsah balení: infrazářič, návod, montážní aparáty.

Možnosti využití








vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a
chalupy)
vytápění koupelen
vytápění technických prostor (dílny, garáže, sklady, apod.)
zónové vytápění
umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

ALF Infrazářič s termostatem 1400 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF C/14

1400

11x15,,5x74

Výhřevnost (cca)
14 m²

Cena* (Kč)

-----

2 499

230V ± 10V, 50 Hz

*Doporučená prodejní cena bez DPH
Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/14 je vhodný jako hlavní topný systém nebo na
přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/14
ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: manuální s termostatem
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IP34
Použití: kdekoliv ve vnitřních prostarách (v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
Obsah balení: infrazářič s přívodní kabelem, montážní aparáty

Možnosti využití










vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a
chalupy)
vytápění koupelen
vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
průmyslové vytápění
zónové vytápění
umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

ALF Infrazářič s termostatem 1800 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF C/18

1800

11x15,5x86

Výhřevnost (cca)
18 m²

6 m²

Cena* (Kč)

3 099

230V ± 10V, 50 Hz
*Doporučená prodejní cena bez DPH

Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/18 je vhodný jako hlavní topný systém nebo na
přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/18
ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: manuální s termostatem
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IP34
Použití: kdekoliv ve vnitřních prostarách(v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
Obsah balení: infrazářič s přívodní kabelem, montážní aparáty, šrouby a hmoždínky.

Možnosti využití











vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a
chalupy)
vytápění koupelen
vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
vytápění venkovních restauračních teras a pergol
vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
průmyslové vytápění
zónové vytápění
umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

ALF Infrazářič s termostatem 2300 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF C/23

2300

11x15,5x86

Výhřevnost (cca)
23 m²

------

Cena* (Kč)
3 699

230V ± 10V, 50 Hz
*Doporučená prodejní cena bez DPH

Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/23 je vhodný jako hlavní topný systém nebo na
přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/23
ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: manuální s termostatem
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IP34
Použití: interiér a exteriér, kdekoliv
Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem, montážní aparáty

Možnosti využití











vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a
chalupy)
vytápění koupelen
vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
vytápění venkovních restauračních teras a pergol
vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
průmyslové vytápění
zónové vytápění
umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

ALF Infrazářič s termostatem 3000 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF C/30

3000

11x15,5x108

Výhřevnost (cca)
30 m²

10 m²

Cena* (Kč)
4 199

230V ± 10V, 50 Hz
*Doporučená prodejní cena bez DPH

Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/30 je vhodný jako hlavní topný systém nebo na
přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/30
ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: manuální s termostatem
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IP34
Použití: interiér a exteriér, kdekoliv
Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem, montážní aparáty

Možnosti využití











vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a
chalupy)
vytápění koupelen
vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
vytápění venkovních restauračních teras a pergol
vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
průmyslové vytápění
zónové vytápění
umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

ALF Infrazářič dálkovým ovládáním 1800- 3000 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF C/UK

1800-3000

11x15,5x112

Výhřevnost (cca)
18-30 m²

6-10 m²

Cena* (Kč)
4 899

230V ± 10V, 50 Hz
*Doporučená prodejní cena bez DPH

Velmi účinný a úsporný infrazářič ALF C/UK je vhodný jako hlavní topný systém nebo na
přitápění všude tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF C/UK
ohřívá přímo objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: dálkově nebo manuálně
Stupeň: 5 (1800, 2100, 2400, 2700, 3000)
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IP34
Použití: interiér a exteriér, kdekoliv
Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem, DO, montážní aparáty

Možnosti využití










vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a
chalupy)
vytápění technických prostor (dílny, garáže apod.)
vytápění venkovních restauračních teras a pergol
vytápění velkých prostor (restaurace, sály, haly, sklady, dílny apod.)
průmyslové vytápění
zónové vytápění
umístění na stěnu nebo na mobilní stojan

ALF Infrazářič Pratik 1000 W

Technické parametry
Model

Výkon (w)

Rozměry (cm)

ALF Pratik

1000

15x23,5x58

Výhřevnost (cca)
10 m²

-----

Cena* (Kč)
1 299

230V ± 10V, 50 Hz

*Doporučená prodejní cena bez DPH
Účinný a úsporný infrazářič ALF Pratik je vhodný jako hlavní topný systém nebo na přitápění v
interiéru tam, kde potřebujeme rychlé, ale zároveň i levné teplo. Infrazářič ALF Pratik ohřívá přímo
objekty jako “Slunce“(stěna, nábytek, lidi, atd.).
Specifikace
-

Ovládání: manuální, funkce zap/vyp
Umístění: zeď, strop, stojan
Barva: stříbrná
Záruka: 2 roky
Krytí: IPxx
Použití: kdekoliv v interiéru (v bytě, v garáži, v dílnách, apod.)
Obsah balení: infrazářič s přívodním kabelem a podstavec(stojan)

Možnosti využití








vytápění / přitápění obytných prostor
okamžití teplo do 30 sekund
k rychlému vytopení příležitostně vytápěných objektů (např. rekreační chaty a chalupy)
vytápění koupelen
vytápění technických prostor (dílny, garáže, sklady, apod.)
zónové vytápění
umístění: díky vestavěnému podstavci kdekoliv, na stůl, na podlahu, apod.

