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IR GRELNI PANELI VODILNIH PROIZVAJALCEV NA
Ogrevanje z IR paneli pomeni nižje stroške in optimalno vlažnost zraka, zato ima ogrevanje
z IR paneli tudi izjemno pozitiven vpliv na dihala. V ponudbi vas čakajo najboljši paneli.
Montaža je zelo enostavna, kar je še ena izmed mnogih prednosti, ki jih ponuja ogrevanje z
IR paneli.
Lahko jih uporabljate v lesenih hišah ali pa v najbolj vlažnih kopalnicah. Ker so tanki, izjemno
lahki in predvsem estetski, jih lahko kot sliko pritrdite na steno ali strop v katerem koli
prostoru. Z njimi lahko pozimi samostojno ogrevate, v prehodnih obdobjih, kot sta jesen in
pomlad, pa prostorom le dodajate toploto. Primerni so za vse vrste podlage kot so klasični
zidovi, keramika, les, gips plošče, siporeks, itd.

ENEM MESTU

 NAJNAPREDNEJŠI IR PANELI NA TRGU
 ŠIROKA PONUDBA
 INOVATIVNI GRELNI ELEMENT
 ŽIVLJENJSKA DOBA 30 LET IN VEČ
 UPORABA ZA VSE VRSTE PROSTOROV

VARČNO

IZREDNA

OKOLJU PRIJAZNA

DELOVANJE

UČINKOVITOST

TEHNOLOGIJA

V NAŠI PONUDBI:

 IR grelni panel EKOWERM
 IR grelni panel LIGHT
 IR grelni panel LEDMIRROR
 IR grelni panel GLASS
 IR grelni panel EKOPRO 2000
 INDUSTRIJSKI panel EKOWERM S+
 Termostati

v

IR grelni panel EKOWERM
 10 LET GARANCIJE
 100% PROIZVEDENO V EU
 DO 60% NIŽJI STROŠKI OGREVANJA
 PREDNJA STRAN IZ BELE PRAŠNO BARVANE
KOVINE
 TERMO-IZOLACIJSKA PREVLEKA ZNIŽA
TEMPERATURO HRBTNE STRANI TUDI DO 70 %
 ŽIVLJENJSKA DOBA 30 LET IN VEČ
Serija IR panelov EKOWERM je najboljša izvedba IR panelov brez okvirja in je v celoti
izdelan v EU. Nudi kar 10 let garancije in 30 let življenjske dobe. Serija panela Ekowerm je
izdelana in gladke kovinske površine barvane z gladkim peskom. V skladu s standardom je
najvišja možna temperatura, ki jo doseže sprednja stran, 105°C. Inovativni grelni element
lahko doseže visoke temperature ob zelo nizki porabi energije. Naši posebni materiali
zagotavljajo povsem enakomerno razporeditev temperature.
Odlikuje ga še ena izjemna lastnost in to
je postopno zniževanje električne
energije pri zviševanju temperature
grelne površine. Ima 10mm izolacijo na
hrbtni strani, kar pomeni, da dodatna
izolacijska prevleka zmanjša izgube kar
do 65%. Vsekakor je to izbira za ljudi, ki
ljubijo izjemno kakovost in trajnost.

 UPORABA ZA VSE VRSTE PROSTOROV

IR grelni panel LIGHT
 5 LET GARANCIJE
 IZJEMNO LAHKI PANELI
 VGRAJEN TERMOSTAT
 DALJINSKO UPRAVLJANJE
 OMOGOČA TAKOJŠEN EFEKT OGREVANJA
 ŽIVLJENJSKA DOBA 30 LET IN VEČ
 UPORABA ZA VSE VRSTE PROSTOROV

Panel LIGHT je izredno lahek panel s tovarniško vgrajenim termostatom. Zaradi teh dveh
lastnosti je montaža IR panela enostavna in ne zahteva profesionalnega znanja. Opremljen je
z daljinskim upravljalnikom, ki omogoča nastavitev temperature panela ter nastavitev
poljubnih časovnih intervalov. Je okolju prijazen in varčen z energijo - infrardeča grelna
plošča se segreva kot sončna svetloba, brez Model:
IR900
IR700
izpustov CO2 in v primerjavi z drugimi Dimenzije (cm): 120 x 76 x 2,2 120 x 91 x 2,2
900 W
1100 W
ogrevalnimi sistemi prihrani 50% stroškov Moč:
Teža:
6,3 kg
8,3 kg
ogrevanja. Vgrajeno ima omejitev segrevanja
Vrsta izloacije:
Ogreva površino do (m2):
grelne površine med 75 ° C do 95 ° C in slaba izloacija
10
12
ustreza varnostnim standardom (CE, TüV, srednja izloacija
15
17
dobra izloacija
20
22
GS).

IR grelni panel LEDMIRROR
 VISOKA UČINKOVITOST
 VGRAJENA LED RAZSVETLJAVA
 MOŽNA UPORABA Z ALI BREZ TERMOSTATA
 ELEGANTEN DIZAJN BREZ OKVIRJA
 40% PRIHRANEK PRI STROŠKIH OGREVANJA
 INOVATIVNI GRELNI ELEMENT S
TEHNOLOGIJO KARBONSKIH KRISTALOV

IR panel MIRROR se najpogosteje uporablja v kopalnicah, primeren pa je tudi za
ogrevanje drugih bivalnih prostorov. Panel omogoča vklop z ali brez termostata, saj ima
tovarniško vgrajeno vklopno funkcijo. Za nadzor temperature in časovnih intervalov se
priporoča uporaba termostata. Je izjemno elegantnega videza z debelino samo 2,3 cm.
Sprednji material je kaljeno ogledalo, ki je lepo oblikovano in izjemno funkcionalno. Za
ogledalom je vgrajena LED razsvetljava z ločenim vklopom in izklopom. Grelni panel ima
dvojni učinek, poleg tega, da z njim ogrevamo prostor tudi preprečujemo rosenje.
Z njim lahko zmanjšamo kroženje zraka in tako Model:
G0806M
80 x 60 x 2,3
pripomoremo k vzdrževanju čistega okoja brez prahu. Dimenzije (cm):
Moč:
450 W
Grelec z infrardečim ogledalom je zasnovan tako, da Teža:
10,2 kg
zagotavlja učinkovit, udoben in zdrav ogrevalni sistem za Ogreva površino do (m2):
5-9
vse domače in komercialne uporabnike. Grelnik je
primeren le za stensko montažo.

INDUSTRIJSKI panel
EKOWERM S+
 5 LET GARANCIJE

Industrijski IR paneli EKOWERM S+ so izdelani iz
kakovostnih materialov in so primerni za ogrevanje
proizvodnih hal, skladišč, cerkev, gostiln, restavracij in
vseh prostorov z nad standardno višino stropov. Panele je
priporočljivo namestiti pod strop z jekleno vrvjo ali verigo
na višino med 3,5 m do 10 m, odvisno od moči panelov ali
na steno z nosilci. Naša strokovna montaža in izkušnje vam
zagotovijo prijetno toploto in prihranke pri ogrevanju.

IR grelni panel za terase
EKOPRO 2000
 2 LETI GARANCIJE
 VISOKA UČINKOVITOST - DO 96% ENERGIJE
SE PRETVORI V TOPLOTO
 IZJEMNO UČINKOVITE IN TRPEŽNE GRELNE
CEVI PREKRITE S PLASTJO ZLATA
 DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA 5000 – 7000 UR
 ODPORNOST NA VSE VREMENSKE RAZMERE

Visoko temperaturni sevalni grelci EKOPRO so namenjeni predvsem za ogrevanje teras,
industrijskih objektov, skladišč, delavnic, športnih dvoran, telovadnic…
IR grelci se enostavno vklopijo v elektriko in regulirajo z
daljinskim upravljalnikom. Zaradi kratkovalovnih IR žarkov
je mogoče natančno ogrevati določene cone ali delovna
mesta. IR grelci zagotavljajo takojšno toplotno consko
ogrevanje, ne da bi bilo potrebno segrevanje celotnega
objekta, kar zagotavlja velike prihranke. IR žarki prodirajo
v globino ne bi ogrevali nepotrebni zrak v okolici.

Model:
Dimenzije (cm):
Moč:
Teža:
Zaščita:

EKOPRO
67 x 10 x 10
2000 W
3 kg
IP56

Ogreva površino do (m2):

Notranja
Zunanja

14
12

IR grelni panel GLASS
 MODERN DIZAJN BREZ OKVIRJA
 ZELO TANEK
 POVRŠINA PLOŠČE IZ KALJENEGA STEKLA
 UČINKOVITA UPORABA V HODNIKU ALI
KOPALNICI
 SNEMLJIVO DRŽALO ZA BRISAČE

IR panel GLASS ima preprosto in elegantno obliko. Je zelo tanek - v debelino meri le 1,2
cm. Površina grelnika je sestavljena iz 6 mm kaljenega stekla. Zagotavlja učinkovit, udoben
in zdrav način ogrevanja. Grelni panel ima dvojni učinek, poleg tega, da z njim ogrevamo
prostor tudi preprečujemo rosenje. Z njim lahko zmanjšamo kroženje zraka in tako pripomoremo k vzdrževanju čistega okoja brez prahu. Model:
G580
80 x 60 x 1,2
Najpogosteje se uporablja v kopalnicah, primeren pa Dimenzije (cm):
Moč:
580 W
je tudi za ogrevanje drugih bivalnih prostorov. Teža:
11,2 kg
Grelniku je priloženo snemljivo držalo za brisače. Zaščita:
IP54
Primeren le za stensko montažo.
Vrsta izloacije:
Ogreva površino do (m2):
slaba izloacija
srednja izloacija
dobra izloacija

5
8
10

UNIVERZALNI TERMOSTAT SMART WIFI
Digitalni termostat je namenjen krmiljenju vseh vrst ogrevalnih sistemov (razen
bojlerja) z vgrajeno napredno funkcijo za merjenje temperature v prostoru in tremi
prilagodljivi načini za nastavitev časovnih intervalov. Termostat omogoča nadzor
nad ogrevanjem kjerkoli in kadarkoli. Z vgrajenim web serverjem lahko dostopate
do termostata preko katerega koli računalnika, priključenega na internet, prav tako
tudi s pomočjo pametnih telefonov in tablic. Kjerkoli že ste in imate dostop do
interneta, lahko preverite trenutno stanje v vašem domu in po potrebi tudi
spreminjate nastavitve termostata. Uporablja se za regulacijo temperature

 1 LETO GARANCIJE
 UPRAVLJANJE S PAMETNIM
TELEFONOM
 MOŽNOST NASTAVITVE
ČASOVNIH INTERVALOV

industrijskih, poslovnih in gospodinjskih prostorov.

PROGRAMSKI TERMOSTAT M6
Termostat z dvojnim merjenjem tal
in prostora. Izjemno kvaliteten in
uporaben digitalni programski
termostat z možnostjo nastavitve
urnika delovanja za vsak dan
posebej. Termostat je primeren
tako za regulacijo IR panelov, kot
tudi za talno ogrevanje, saj ima
priloženo sondo za merjenje
temperature tal, tako dobimo
željeno
temperaturo
tal
in
varčujemo pri ogrevanju.

 1 LETO GARANCIJE
 PRILAGOJEN REGULACIJI IR
PANELOV IN TALNEGA GRETJA
 MOŽNOST NASTAVITVE
ČASOVNIH INTERVALOV

TERMOSTAT Z DALJINCEM ZA IR PANELE
Termostat z daljincem je namenjen izključno za regulacijo IR panelov.
Termostat je bil v letu 2018 prejemnik nagrade za energijsko
učinkovit termostat za krmiljenje IR panelov. Sestavljen je iz
sprejemnika, ki ga enostavno vtaknete v vtičnico in daljinskega
upravljalnika s katerim lahko nastavljate ogrevanje na daljavo.

 1 LETO GARANCIJE
 EVROPSKI CERTIFIKAT ERP ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
 PREJEMNIK NAGRADE ZA
ENERGIJSKO UČINKOVIT
TERMOSTAT V LETU 2018

TERMOSTAT ZA TALNO GRETJE
Klasičen sobni termostat z enosatavnim upravljanjem in zanesljivim
delovanjem. Analogni termostat ima priloženo talno sondo za nadzor
in regulacijo talnega ogrevanja. Povezan je s termostatom in talno
površino, ki jo ogrevamo, tako dobimo željeno temperaturo tal in
varčujemo pri ogrevanju.

 1 LETO GARANCIJE
 ENOSTAVNA UPORABA

