vodilni proizvajalec IR grelne tehnologije

Welltherm GmbH je eno vodilnih evropskih podjetij na področju infrardečega ogrevanja!
Vsi infrardeči grelniki iz Welltherma so razviti in izdelani na sedežu podjetja v Lüdenscheidu. "Made in Germany" - na
kar smo ponosni in kar tudi izkazujejo naši produkti.
Kar se tiče učinkovitosti delovanja IR grelnih panelov, se vidimo kot vodilni na trgu – kar je rezultat stalnega in
intenzivnega raziskovalnega in razvojnega dela, kjer nismo nikoli zadovoljni z doseženim.
Izbrane komponente, skrbna obdelava in prilagojena izdelava naših izdelkov zagotavljata optimalno in trajnostno
udobje ogrevanja. Naša certifikata VDE in EMC pa Vam zagotavljata najvišjo kakovost in varnost izdelkov!

ESHC® (toplotni prevodnik po celotni površini) je zelo učinkovita tehnologija infrardečega ogrevanja, ki je razvita v
Nemčiji in ki se uporablja v procesni ogrevalni tehniki. Visoko učinkovito ESHC® grelno tehnologijo, tako danes
uporabljajo skoraj vse glavne nemške družbe Dax in priznane biotehnološke družbe v nemčiji. Ta tehnika ogrevanja, se na
primer uporablja za pripravo suhih vzorcev tkiva v patologiji, kjer je dovoljeno temperaturno odstopanje samo 0,5 ° C.

Posebnost te tehnologije ogrevanja, ki jo uporabljamo samo pri Wellthermu, je, da več kot 70% površine panela,
ki jo je treba ogreti, pokrivajo grelni vodniki. To zagotavlja odlično porazdelitev toplote in s tem visoko
učinkovitost. Pri tržno spremljajočih IR grelnih panelih so vrednosti samo med 6% in 23%!
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Zdrava toplota iz Welltherma – skrbno načrtovana – profesionalno nameščena

Tehnologija ESHC ® v neposredni primerjavi z drugimi infrardečimi sistemi
ogrevanja
Zahvaljujoč dolgoletnim raziskavam in razvoju, imamo v podjetju Welltherm GmbH poglobljeno znanje o vseh
sistemih infrardečega ogrevanja na trgu. Obsežni preizkusi in laboratorijske analize neodvisnih institucij v nemčiji,
pa nam dajejo konkretne merilne rezultate o vrednosti faktorja sevanja, ki predstavlja izkoristek IR grelnega
panela. Večja kot je vrednost sevalnega faktorja, bolj učinkovito se bo električna energija pretvorila v toplotno
energijo, kar je posledično pomembno tudi za strošek ogrevanja!
Meritev vrednosti sevalnega faktorja na IR grelnih panelih Welltherm je bila izvedena z uporabo merilne metode
na osnovi standarda DIN EN 416-2 in normativa IEC 60675, ki opisujeta razmerje med sevalno infrardečo močjo in
porabljeno električno energijo, kot odstotek.
Glede na teoretično maksimalno učinkovitost sevanja, ki znaša 70%, imajo IR grelni paneli Welltherm visoko
vrednost sevalnega faktorja, ki znaša kar 60%!
Zaključek:
S tehnologijo grelnih jeder ESHC lahko prihranimo do 30% stroškov pri ogrevanju, glede na ostale tehnologije
IR grelnih jeder na tržišču!
https://welltherm.de/produkte

Učinkovitost in kakovost IR grelnega panela izkazuje vrednost sevalnega faktorja, zato od ponudnika zahtevajte meritev
sevalnega faktorja za izbrani IR grelni panel !
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Ne glede na to, ali se odločite za elegantno kristalno belo ali navadno črno barvo, ogrevalni panel z ogledalom ali
ogrevalni sistem z natisnjeno izbrano sliko, se infrardeči ogrevalni elementi Welltherm diskretno umestijo v vsak
prostor in ustvarijo želeni učinek. Uporabljajo se lahko kot energetsko varčna alternativa nočnim akumulacijskim
grelnikom, kot dodatni grelniki ali kot učinkovit in okolju prijazni ogrevalni sistem, pri prenovi obstoječih
prostorov ali opremljanju novih objektov.

Premium stekleni IR paneli

Kovinski IR paneli

Premium stekleni IR paneli – slike

Premium stekleni IR paneli - ogledala

Premium stekleni IR paneli z obešalom

Premium stekleni IR paneli – risalna tabla
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Kopalniški radiatorji

Visoko temperaturni IR paneli

Kovinski IR paneli - Comfortline

Za katalog IR grelnih panelov Welltherm, nas prosimo kontaktirajte!

Termostati
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Kovinski IR grelni paneli Comfortline
Wellthermovi prašno premazani kovinski IR grelni paneli Comfortline imajo, zaradi svoje posebej prevlečene
površine, zelo visoko toplotno učinkovitost. So rahlo strukturirani in belo emajlirani, ter zato zelo odporni proti
praskam. IR grelni panel ima posebno robusten in trpežen grelni element, ki segreva celotno površino grelnega
panela.
Posebna toplotna izolacija na hrbtni strani panela omogoča zelo učinkovito ogrevanje trajnostnega grelnega IR
panela Comfortline, ter zmanjša toplotne izgube na hrbtni strani na minimum!

.
So rahlo strukturirani, bele emajlirani in zato zelo odporni proti praskam in barvno odporni.element, ki
segreva celotno
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Premišljena in cenovno ugodna rešitev za ogrevanje vrhunske kakovosti in učinkovitosti!
Varčno delovanje

Skrivnost tega učinkovitega infrardečega
grelnega panela je doseganje visoke
temperature grelne površine ob kar najnižji
možni porabi električne energije!

• Grelni element: Tehnologija Alu. vodnikov
• Temperatura površine: 95–105 °C
• Temperatura hrbtne strani panela: < 40 °C
• Grelna površina: prašno barvana v beli barvi
• Domet sevanja: > 4,0 m
• Stopnja zaščite: IP 20
• Zaščita pred pregretjem: dvojna varnostna termična zaščita
• Priključitev: kabel dolžine 1,75 m z vtičem
• Okvir: brez okvirja
• Valovna dolžina: 8–15 μ
• Sevalni faktor: 59%
• Garancijski rok: 12 let
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Cenik IR grelnih panelov Comfortline 2018

