


PETALO
Rub invörös  in f rahősugár zó

Ultravékony!
(38mm)

Rub invörös  in f rahősugár zó

A SHARKLITE infra hősugárzó – elsősorban 
éjszaka látványosan – rubinvörös fényt sugároz, 
mely nem zavarja a melegedő emberek látását. 
A szabadban temperált teraszokon a vendégek 
szívesen vacsoráznak, beszélgetnek, iszogatnak, 
nem kell kényelmetlen takarókkal üldögélni.

A PETALO infra hősugárzó, mint a szirom, vé-
kony geometriájú készülék. Megjelenésében az 
új modern dizájn, a mai tendenciáknak megfelelő 
helyiségek részét képezheti.
Sötét rubinizzó fénye nem zavarja a szemet, kel-
lemes környezetet teremt, vonzza az embereket.     

HATHOR

A HATHOR infra hősugárzó a legnagyobb teljesítményű 
készülék. A nagy tükörfelületnek köszönhető a nagy telje-
sítmény, amely az infravörös sugárzást a melegítendő te
rü letre irányítja. A két és három egységből álló készülék 
sugárzási irányát lehet változtatni, szétteríteni vagy össz-
pontosítani a jobb melegítés érdekében. Ajánlott sza bad
téri színpadok, filmforgatások munkaterü letének vagy ipa
ri, termelési helyek melegítésére.

In f rahősugár zó 
ot thon i  és  p ro fessz ioná l is 

fe lhaszná lásra

In f rahősugár zó 
i par i  fe lhaszná lásra

Gundel étterem
Budapest

Infrahősugárzó 
professzionális felhasználásra

M-722 M-722P M-728 M-728P M-723* M-729*
730x38x120mm 830x38x120mm 1050x50x510mm 1150x80x510mm

1,3kg 1,5kg 13kg 14kg
230V 50-60Hz 230V 50-60Hz 230/400V 50-60Hz 230/400V 50-60Hz

1200W 1800W 3x1200W 3x1800W
4-6m2 6-8m2 12-18m2 18-24m2

IP55 IP55 IP55 IP55

Típus
Méret (mm)
Súly
Tápfeszültség
Teljesítmény
Hatósugár
Védettség

M-712 M-712P M-718 M-718P
792x150x100mm 912x150x100mm

1,45kg 1,15kg 1,6kg 1,3kg
220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

1200W 1800W
4-6m2 8-10m2

IP55 – IK07 IP55 – IK07

M-791 M-792 M-793
235x486x313mm 275x496x313mm 515x496x313mm

2,2kg 3kg 3,8kg
220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz 220-240V / 380-415V 50-60Hz

2000W 4000W 6000W
9-12m2 12-16m2 16-20m2

IP55 IP55 IP55

M-766 M-766P M-767 M-767P
712x112x83mm 835x112x83mm

0,95kg 0,65kg 1kg 0,7kg
230V 50-60Hz 230V 50-60Hz

1200W 1760W
4-6m2 8-10m2

IP65 IP65

M-769 M-769S

18kg 6,15kg
230/400V 50-60Hz 230/400V 50-60Hz

3x1200W 3x1200W
12-18m2 12-18m2

IP65 IP65

M-799* M-798* M-797*
400x132x90mm 400x132x90mm 400x132x90mm

0,9kg 0,9kg 1kg
230V 50-60Hz 230V 50-60Hz 230V 50-60Hz

600W 800W 1200W
3-4m2 3-4m2 4-6m2

IP55 IP55 IP55

Lucciola
In f rahősugár zó

* csak rendelésre

A FIORE az egyedi akár kültéri haszná lat ra 
is alkalmas infra hősugárzó. Falra, mennye
zet re vagy állványra szerelve mű köd tet hető. Egyszerű 
beüzemeléssel megoldott az egyedi munkahelyek me-
legítése, mint a pénztáros, biztonsági őr vagy a szóra-
kozóhelyek bejárata. A professzionális infra hősugárzó 
működtethető esős időben is. A legjobb ár/érték arányú 
készülék.

A GIROSOLE állványos infra hősugárzó 
háromirányú külön állítható sugárzóval ren-
delkezik. A stabil állvánnyal egyszerűen 
mozgatható a melegítendő területen. Ezál-
tal a vevőknek, vendégeknek azonnal jó közérzetük lesz a 
meleg szabadtéri területen. Külön kapcsolható egy, kettő 
vagy három infralámpa abba az irányba ahol a melegítés 
szükséges. Professzionális infra hősugárzó IP 65 védett-
sége alkalmassá teszi arra, hogy akár esőben és szeles 
időben is működjön, kint maradjon.

A LUCCIOLA infra hősugárzó egyszerűen szerelhető 
napernyő alá, ahol irányítottan melegíti az alatta tartóz-
kodókat. A kompakt kialakítású készülék felszerelt álla-
pota nem akadályozza a napernyő összecsukását zárás-
kor, másnap kinyitás után azonnal működtethető. Ajánlott 
szabadtéri bár, étterem külső teraszaihoz.

* csak rendelésre
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Környezetbarát

Irányított , hatékony

Azonnali

Szabadtéren is

Biztonságos

Gazdaságos

Melegítsünk infra hősugárzóval!

Infra hősugárzókkal a napsugárzáshoz ha-
sonló melegítést valósíthatunk meg, de an-
nak hátrányai (UV sugárzás) nélkül.

  tnávík inetígelem a lakkózrágusőh arfni zA
területre írányíthajuk a hősugárzást, így 
nem kell feleslegesen fűtenünk!

Az infra hősugárzók azonnali kellemes me-
leg ér ze tet biztosítanak bekapcsolásuk után.

Mivel az infra hősugarakkal a tárgyakat, 
tes te ket melegítjük fel, nem a környezet 
le ve gő jét, ezért szabadtéren is megfelelő 
ha té kony ság gal, hő- és energiaveszteség 
nél kül alkalmazhatóak.

Infra hősugárzókkal nincs tűz- és robbanás-
veszély!! Nincs szénmonoxid kibocsátás 
sem, így zárt helyiségben is biztonságosan 
alkalmazható.

Jelentős költségmegtakarítást érhetünk 
el a gázüzemű hősugárzó készülékekhez 
képest! (Lásd az alábbi összehasonlító táb-
lázatot.)

Miért NE a gázos fűtést használjuk?>> Biztonsági kockázat, robbanás veszély 
(A cseppfolyós PB-gázok fokozottan tűz- és 
robbanásveszélyesek. A PB gáz a levegőnél  
nehezebb gáz, ezért elszivárogva, mélyedésekben  
- akna, pince, stb - összegyűlve veszélyes robbanást  
vagy tüzet okozhat.)>> Szénmonoxid kibocsátása miatt zárt térben nem  

alkalmazható.>> Szállítás közben a palack sérülhet. (A sérült palackból  
a gázt a szabadba kell engedni: veszteség.)

>> Tárolni kell a cserepalackot (jól szellőzött helyen, nyílt láng-

tól, elektromos készülékektől távoli biztonságos helyen.)

>> Szállítani kell a palackot a cseretelepre  
(leszerelni, elvinni, kicserélni, visszacipelni, beszerelni )

>> Alacsony hőmérsékleten a gáz nem jön ki a palackból
>> Drága üzemeltetés

Költség összehasonlító táblázat

Típus
Hatósugár/ 

teljesítmény
Fogyasztás 

óránként

Költség  
óránként

Napi költség  
(8h)

Havi költség

FUNGO  
9 kW

12m2

9000W
0,7 Kg

251 Ft
(11 Kg-os gáz-

palack: 3950 Ft)*
2008 Ft 60240Ft

GIROSOLE

3 x 1,2 kW

12m2

3600W
3,6 KWh

99 Ft
(1 KWh: 27,5 Ft)*

792 Ft 23760 Ft

                      
                      

       Összes megtakarítás
36480 Ft

~ 60%

* 2009. novemberi adatok alapján!

Függesztve, a láncos füg-
gesz tő szer kezettel, mennye-
zet ről ló gat va vagy party sá-
tor ba akasztva.

Hova,  
    hogyan  
       szereljük?

Oldalfalra, akár kültéren 
is mivel az IP65-ös vé-
dettségnek köszönhető-
en sem a por, sem a víz 
nem befolyásolja a ké-
szülékek működését.

Állványra, amely ál lít-
ha tó ma gas ságú, sta-
bil és mobi li zál ha tó el-
he lye zést biz to sít.

Vendéglátó  
      egységeknek
     nem kell az árbevétel 
             kiesésével számolni!
•  A vendégek továbbra is élvezhetik a teraszon, illet-
ve kerthelyiségben töltött időt.

-
vogató. Hangulatos, kellemes tartózkodást tesz le-
hetővé.

Több vendég...
      Több fogyasztás...
            Több bevétel!!!



Importőr:
KOMPEL Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a
Tel.: +36 1 431-9640    Fax: +36 1 431-9648
E-mail: info@kompel.net    Web: www.kompel.net 
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