
Elektrický infrazářič 

Typ HELIOS SAFE elektrický infrazářič splňující normu ATEX.
Tento model je vhodný do průmyslu, ale i pro Agro průmysl díky 
nejvyšší možné ochraně IP66.
Typ HELIOS SAFE byl navržen speciálně pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu, jako jsou lakovny, tiskárny, muniční 
sklady, textilní výroba, dřevozpracující průmysl a zemědělský 
průmysl 
(topení v blízkosti sila, slámy, ale i pro vyhřívání stájí dobytka) 

Hlavní výhody HELIOS SAFE:
vysoký bezpečnostní standard

náklady na vytápění jsou sníženy na minimum = až 92% spotřebované energie je převedeno na

teplo

účinnost je zvýšena patentovanými IRK reflektory

instalace možná ve velmi výbušném prostředí

snadná instalace až do výšky 2,5 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

okamžité teplo tam, kde ho potřebujete a BEZ EMISÍ

Technické údaje: 

Model EHSAFE 15 EHSAFE 20

Výkon [W] 1500 2000 

Stupeň ochrany IP66 IP66 

Hmotnost [kg] 9,2 9,2 

Výška instalace [m] 2,5/3,00 2,5/3,00 

Helios SAFE je vhodný pro instalaci ve výbušném prostředí kvalifikovaném jako zóna 2-22 norma 
ATEX 

Pro 
plyn: zóna2

prach: zóna 22

prostředí v němž je pravděpodobné, že výbušné ovzduší tvořené směsí  

vzduchu a hořlavých částic ve formě plynu, páry nebo mlhy přetrvá pouze po 

krátkou dobu (obvykle ve stavu závady) 

prostředí, v němž se výbušné ovzduší tvořené oblakem hořlavého prachu ve  

vzduchu vyskytuje během běžného provozu, avšak přetrvává pouze po  

krátkou dobu 

SAFE 
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PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ V MÍSTECH S MOŽNÝM RIZIKEM POŽÁRU NEBO VZNÍCENÍ, KTERÉ 
VYŽADUJÍ POUŽITÍ SYSTÉMU HELIOS SAFE IP66 ODPOVÍDAJÍCÍHO NORMÁM ATEX: 

Pracoviště s výskytem palivového oleje/paliva/hořlavého prachu 

Sklady hořlavých materiálů 

Karosářství 

Dřevozpracující průmysl 

Chemický a farmaceutický průmysl 

Zemědělství a zootechnika 

Loděnice 

Ideální umístění halogenového infrazářiče

   Nástěnná střídavá Nástěnná   Rohová     Optimální poloha 

53,5x27x20 cm 

59,5x31x24 cm 

Rozměry 

Balení  

Hmotnost netto 

Hmotnost brutto 

9,2 kg 

10,5 kg 

Ukázka vytápění v prostoru 12m2 a výšce 2,5m.
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