
   
  

٠٧٦٣۵٢۴٣٩١۶-٧: تلفن    @comgmail.isatissariaبلوار آزادگان، فروشگاه آرياتيس       : قشم

)آلمانتکنولوژی (     IFR 2008R   ایلحظه هيتر برقی تابشی مادون قرمز    

آرياتيس

comaryatisgroup.www.

٠٧٦۴۴۴٧٢۴٠١-٣: تلفن @comgmail.isatissbastanبازار بهکيش طبقه دوم فروشگاه آرياتيس : کيش

:کاربردهای ويژه
 
…خر ها واستفاده در فضاهای بيرونی مانند تراس، رووف گاردن، آالچيق، رستوران های فضای باز،اماکن ورزشی، کنار استقابل  -
…قابل استفاده برای محل نگهداری حيوانات مختلف مانند استبل اسب، مرغداری، پناهگاههای حيوانات و  -
…قابل استفاده در سوله ها، انبارها، تعمير گاهها، مراکز معاينه فنی خودروها، اتاق رنگ و خشک کن اتومبيل و  -
…استفاده در سونا خشک باتوجه به فوايد طبی مادون قرمز در خصوص قلب، عروق، مفاصل و قابل  -
رق می باشد استفاده در فضاهای داخلی در مناطقی که فاقد گاز شهری بوده و نياز به گرمايش بسيار سريع با مصرف اندک بقابل  -

.مانند ويال ها و اماکنی که در مناطق کوهستانی وجود دارد
آلمانمنحصر به فرد با تکنولوژی روز طراحی -

ثانيه گرمايی قوی و باورنکردی در محيط  ٢توسط هيتر مادون قرمز، پس از روشن شدن در کمتر از  IFR 2008 Rهيتر برقی 
سيار اندک و در عين حال ميزان انتقال گرمای آن به اشيا ب  منتشر کرده، بيشترين جذب گرما را در بدن انسان و جاندارن ايجاد نموده

.می باشد

ن و جاندارن انرژی گرمايشی مادون قرمز مانند نور خورشيد عمل نموده،اما فاقد اشعه فرابنفش می باشد ، به همين دليل برای بدن انسا
اثير نخواهد جريان هوا و باد به هيچ شکل بر گرمايش منتشر شده ت. بسيار مفيد بوده و جنبه درمانی آن بسيار حائز اهميت می باشد

لوب منتشر داشت و به دليل ايجاد گرمايش سريع نياز به روشن کردن دستگاه از قبل نبوده و به محض روشن شدن دستگاه گرمای مط
.خواهد شد
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:ويژگی های اختصاصی

.(IP 65(ضد آب و مقاوم در برابر باران و رطوبتکامال  -
.دارای سيستم کنترل از راه دور-
.وات ٢٠٠٠الی  ۵٠٠مرحله از  ۵تنظيم قدرت و گرمايش دستگاه در قابليت  -
افزايش دمای قسمتی از سالن به صورت مقطعی يا يکسرهامکان  -
ميزان مصرف برق و بازگشت سريع سرمايهکمترين  -
نياز به استفاده از هيتر های پر مصرف قديمیعدم  -
نياز به استفاده از موتورخانه شوفاژ برای گرمايش محيطبدون  -
کارکرد با برق تک فاز خانگیقابليت  -
بازدهی حرارتی و صرفه جويی در مصرف برقباالترين  -
کامل انرژی برق به گرمايشتبديل  -
.سازگار با محيط زيست و عدم ايجاد آاليندگیکامال  -

IFR 2008Rمدل
کيلو وات٢  توان دستگاه
ولت٢٢٠  ولتاژ ورودی

٨   شدت جريان مصرفی   آمپر۵
هرتز۵٠  فرکانس
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IP65رتبه حفاظت الکتريکی


