Elektrické infrazářiče

HP
Průmyslové vytápění elektrickými infrazářiči HELIOS® HP
zaručuje nejen optimální výkon a optimální bezpečnostní normy
EU.
HELIOS® HP elektrické infrazářiče jsou hojně instalovány v
technologických aplikacích, kde slouží jako součást nebo část
výrobní linky, která žhaví a natavuje, suší nebo ohřívá.
Používají se pro výrobu a úpravy plastů, kovových součástí,
výrobu stavebních hmot nebo komponent.
Podstatné je jejich využití v potravinářství, kde lze infrazářiče
použít pro sušení nebo ohřev potravin ve výrobním procesu.
Hlavní výhody HELIOS® HP:
krátký reflektor sálá více do šířky = vhodné pro celoplošné vytápění
náklady na vytápění jsou sníženy na minimum = až 92% spotřebované energie je převedeno na teplo
účinnost je zvýšena patentovanými IRK reflektory
okamžité teplo tam, kde ho potřebujete a BEZ EMISÍ
snadná instalace až do výšky 5,5 m a bez nutné údržby
zajistíme rozvržení výkonů, umístění a regulaci – dosažení úspory až 70%
nízké vstupní náklady dané rozvody elektrické energie
krátké vlny infračerveného ohřívače poskytnou mnohem vyšší topný výkon a daleko nižší spotřebu energií
časté a osvědčené využití nalezly tyto infrazářiče při vytápění sakrálních a přilehlých prostor

Vysoce výkonné modely

Modely HELIOS® HP

HP1 - 15
HP1-20
HP2-30
HP2- 40
HP3-45T
HP3-60T
HPV2-30
HPV2-40
HPV3-45T
HPV3-60T

Výkony
[W]

1500
2000
3000
4000
4500
6000
3000
4000
4500
6000

ROBOT TEL 3000

Stupeň
krytí

Rozměry
[cm]

IP20

42x25,5x13

4

IP20

85,5x25,5x13

7

IP20

128x25,5x13

10

IP20

42x39x13

5

IP20

42x53x13

6,5

IP20

114/180x65x65

Váha [kg]

Instalační
výška [m]

2,5/2,7
2,7/3,0
3,2/3,5
3,4/4,0
4,0/5,0
5,0
3,2/3,5
3,5/4,0
5,0
5,0/5,5

18,5 se stojanem

Pro mobilní použití je pro Vás připraven model ROBOT TEL, který je svisle nastavitelný, vybavený teleskopickou tyčí a
stacionárním podstavcem s kolečky a brzdou. Tento model je hojně využíván v servisech, opravnách a skladech, kde není nutno
vytápět celý prostor, ale pouze tam, kde pracují lidé.
Infrazářiče či infratopení ohřívají předměty ve své blízkosti ihned po zapnutí. Elektrické (halogenové) infrazářiče Helios® jsou
určené pro domácí, komerční i průmyslové využití včetně venkovních prostorů.

Technologické využití halogenových infrazářičů HELIOS® HP
Odstranění vlhkosti
Sušení těsta na sušenky
Vytvrzování materiálů a lepidel
Polymerace pryskyřice
Aktivace katalytických procesů v pryskyřici
Vysoušení nátěrů na vodní bázi
Údržba rostlin při kontrolované teplotě
Termosterilizace

Modelová řada HELIOS® HP má mnohá využití ve vytápění prostor
a použití ve výrobě. Tyto vysoce výkonné modely jsou použity pro
vytápění v interiérech a při výrobě v potravinářském průmyslu,
např. ve výrobě sušenek, kde slouží k vysoušení těsta.

Další možná využití:
sakrální a přilehlé prostory
servisy, opravny a sklady
technologické procesy
součást výrobních linek
potravinářství

IK08

**

Technické údaje infrazářičů HELIOS® HP

NASTAVITELNÝ MODEL
POUŽITELNÝ NA STĚNU NEBO NA STROP

HP1-15

SMETANOVÁ BARVA RAL 1013
1500 WATT (COD.HP1-15)
2000 WATT (COD.HP1-20)
220-240V 50/60HZ

Rozm ry
cm 42x25,5x13
Balení
cm 32x19x50
Hmotnost netto kg 4
Hmotnost brutto kg 4,40
Test při 8 C prostředí
a
15
A = 2,8 mt
B = 3,0 mt
C = 4,0 mt

DOSAH CCA 12 m
STUPE KRYTÍ IP20
DO INTERIÉRU

IK08

**

•Dodávané příslušenství: elektrický kabel 1,5 m,
nást nný držák pro svislou nebo vodorovnou
orientaci
•Výška instalace:
2,50/2,70 m kód HP1-15 2,70/3,00 m kód HP1-20
•Ideální umíst ní: nást nné - sklon 45
nebo na strop, sklon 45 od svislé osy

A

Zóna kom ortu cca 12 m
prům rná teplota u podlahy
17 C
B

C

3000 WATT (COD.HPV2-30)
4000 WATT (COD.HPV2-40)
220-240V 50/60HZ

Test při 8 C prostředí
a HPV2-30
A = 3,5 mt

DOSAH CCA 18-20 m

B = 4,0 mt
C = 5,0 mt

STUPE KRYTÍ IP20
DO INTERIÉRU

IK08

A

•Dodávané příslušenství: elektrický kabel 1,5 m,
nást nný držák pro svislou nebo vodorovnou
orientaci
•Výška instalace:
3,20/3,50 m kód HP2-30 3,50/4,00 m kód HP2-40
•Ideální umíst ní: nást nné - sklon 45
nebo na strop, sklon 45 od svislé osy

**

NASTAVITELNÝ MODEL POUŽITELNÝ
NA STĚNU NEBO NA STROP
SMETANOVÁ BARVA RAL 1013

Zóna kom ortu cca 20 m
prům rná teplota u
podlahy 24 C

C

B

Rozm ry
cm 42x53x13
Balení
cm 45x60x19
Hmotnost netto kg 6,5
Hmotnost brutto kg 7,40

4500 WATT (COD.HPV3-45T)
6000 WATT (COD.HPV3-60T)
220-240V 380V 50/60HZ

Test při 8 C prostředí
pro HPV3-45T
A = 5,0 mt
B = 5,0 mt
C = 6,0 mt

DOSAH CCA 25-30 m
STUPE KRYTÍ IP20
DO INTERIÉRU
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A

•Dodávané příslušenství: nást nný držák pro svislou
nebo vodorovnou orientaci
•Výška instalace: 5 m kód HPV3-45T
5,00/5,50 m kód HPV3-60T
•Ideální umíst ní: nást nné sklon 45
nebo na strop sklon 45 od svislé osy
• Možnost připojení k jedno ázovému nebo troj ázovému elektrickému
obvodu
SVISLE NASTAVITELNÝ MODEL VYBAVENÝ
TELESKOPICKOU TYČÍ, STACIONÁRNÍM
PODSTAVCEM S KOLEČKY A BRZDOU.
SMETANOVÁ BARVA RAL 1013

HPV2-30

SMETANOVÁ BARVA RAL 1013

Rozm ry
cm 42x39x13
Balení
cm 45x49x19
Hmotnost netto kg 5
Hmotnost brutto kg 5,80

Zóna kom ortu 30 m
prům rná teplota u
podlahy 18 C
B

HPV3-45T

NASTAVITELNÝ MODEL POUŽITELNÝ
NA STĚNU NEBO NA STROP

C

cm 114/180x65x65
Rozm ry
cm 101x55x21
Balení
Hmotnost netto kg 18,50
Hmotnost brutto kg 20

3000 WATT (2X1500 WATT)
DOSAH CCA20/25 m
STUPE KRYTÍ IP20
DO INTERIÉRU

•Dodávané příslušenství: elektrický kabel 3 m, schuko zástrčka,
odd lené zapínání trubic, ochranné mříže
•Zařízení proti převrácení TILT
• Umíst ní: stacionární
*

Ochrana proti mechanickému poškození zvenku pomocí speciálních dopl kových mříží.
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ROBOT TEL

220-240V 50/60HZ

NASTAVITELNÝ MODEL POUŽITELNÝ NA
STĚNU NEBO NA STROP
SMETANOVÁ BARVA RAL 1013

HP2-30

3000 WATT (COD.HP2-30)
4000 WATT (COD.HP2-40)
220-240V 50/60HZ

Rozm ry
cm 85,5x25,5x13
Balení
cm 32x19x93
Hmotnost netto kg 7
Hmotnost brutto kg 7,70
Test při 8 C prostředí
a
3
A = 3,5 mt
B = 5,0 mt
C = 5,0 mt

DOSAH CCA18/20 m
STUPE KRYTÍ IP20
DO INTERIÉRU
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•Dodávané příslušenství: elektrický kabel 1,5 m,
nást nný držák pro svislou nebo vodorovnou
orientaci
•Výška instalace: 3,20 / 3,50 m kód HPV2-30
3,50 / 4,00 m kód HPV2-40
•Ideální umíst ní: nást nné sklon 45
nebo na strop sklon 45 od svislé osy

NASTAVITELNÝ MODEL
POUŽITELNÝ NA STĚNU NEBO NA STROP
SMETANOVÁ BARVA RAL 1013

HP3-45T

4500 WATT (COD.HP3-45T)
6000 WATT (COD.HP3-60T)
220-240V 380V 50/60HZ

A

Zóna kom ortu 25 m
prům rná teplota u
podlahy 21 C
B

C

Rozm ry
cm 128x25,5x13
Balení
cm 137x32x19
Hmotnost netto kg 10
Hmotnost brutto kg 10,50
Test při 8 C prostředí
a HP3-45T
A = 5,0 mt
B = 5,0 mt
C = 7,0 mt

DOSAH CCA 32/35 m
STUPE KRYTÍ IP20
DO INTERIÉRU

A

•Dodávané příslušenství: nást nný držák pro svislou orientaci

IK08
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•Výška instalace: 4,00 / 5,00 m kód HP3-45T 5,00 m kód HP3-60T
• Ideální umíst ní: nást nné - sklon 45 nebo na strop - sklon 45
od svislé osy
• Možnost připojení k jedno ázovému nebo troj ázovému elektrickému
obvodu

Zóna kom ortu 35 m
prům rná teplota u podlahy
21,7 C
B

C

Ochrana proti mechanickému poškození zvenku pomocí speciálních dopl kových mříží.
daje o zkouškách dosahu se mohou m nit v závislosti na výšce instalace, na podmínkách prostředí a na spolupůsobení více zářičů.
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Při řešení pokrytí teplem je třeba brát v úvahu, že
vodorovný model pokrývá širší plochu, zatímco svislý
model se soustřeďuje na menší prostor, ale zato s větší
intenzitou.
Systémy HELIOS® mají široké spektrum záření, ale většina
vysálaného záření je krátkovlná, což zaručuje maximální
účinnost ve všech typech průmyslového použití.
Pro nalezení vhodného řešení požadavků zákazníka umíme
najít podobný projekt v databance projektů a navrhnout s
ohledem na naše zkušenosti správné řešení. Každý projekt
umíme přizpůsobit požadavkům klienta, konkrétnímu
prostředí a technologickým možnostem.
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