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Infravörös fűtőpanel lakásokba,irodákba,üzletekbe,fa és
alumínium kerettel,állattartóknak vízálló kivitelben!



Infrapanel bemutatása

Az infrapanel egy tábla alakú fűtőtest olyan kialakítással, hogy a fűtő oldalán
az energia áramlása maximális, hátoldalán minimális. Ez, a működő oldalon
elhelyezett kerámiaszemcséknek, a passzív oldalon pedig a minőségi
hőszigetelésnek köszönhető. Az alakzata kielégíti a termékkel szemben
támasztott esztétikai elvárásokat, elősegíti a rögzítést és biztosítja a termék
hő- és elektromos szigetelési tulajdonságait. A fűtendő helyiség
mennyezetére szerelendő, a keret négy csavarral való rögzítésével. A
villamoshálózatra stabilan beépített elosztókkal csatlakoztatható,
világítótestek használatára alkalmas kapcsolóval működtethető. A termék
lényegében semmilyen javítást nem igényel, mert amennyiben a működő
oldalt nem éri mechanikus károsodás, élettartama korlátlan! Az infrapanelt a
működése alatt felügyelni nem szükséges. Tekintettel az üzemeltetés
egyszerűségére, a terméket 10 éven felüli személy már üzemeltetheti.



A panelekből kiáramló infravörös sugarak és a falról, bútorokról és egyéb
tárgyakról való visszaverődésük kellemes hőérzetet biztosítanak a klasszikus fűtési
módoknál kellemesnek ítélt hőmérsékletnél 2-4 ˚C-kal alacsonyabb hőmérsékleten
is. Ezzel csökken a hő veszteség a helyiségben. A vakolat felmelegszik és hőfüggöny
alakul ki. Az infrapanel által sugárzott hő nem szökik ki az ablakon, így további
megtakarítás keletkezik. Az egyes panelek alacsony teljesítménye, egyenkénti kis
tömege és a panelek egyenletes elosztása a helyiségben lehetővé teszi, hogy a
hagyományos fűtéshez képest a beépített teljesítmény legalább 80%-ra csökkenjen.
A maximális teljesítmény gyors elérése (felfutási idő max. 30 perc) lehetővé teszi
alacsonyabb hőmérsékleten a minőségi szabályozást. A panelekkel elért
fűtésmegtakarítás 30%, átmeneti időszakban akár 60% is lehet! Helyi fűtéssel
például pénztárakban, irodákban a személy hátára, lábára irányítva a paneleket, az
energiamegtakarítás lényegesen magasabb. Éjszakai külön mért áramról is
üzemeltethető, felszerelése nem engedélyköteles.Nincs tervezési-, engedélyeztetési-
,hitelesítési- vagy beüzemelési költség, mint más fűtések esetében. Infrapanelekkel,
a hőmérséklet különbség a mennyezet és a padló között csak 2 ˚C.



A sugárzó fűtés régóta ismert technológia. A Nap, hőhullámain keresztül
megajándékoz bennünket az éltető energiával. Sugarai áthatolnak a levegőn
és felmelegítik a földet, az embereket. Évekig tartó kutatómunka során
fejlesztették ki napjaink hőhullám-fűtését, hogy a természetes napsugárzás
hatását zárt terekben is elérhetővé tegyék. A mesterségesen előállított
„napsugárzás” nem tartalmazza a káros ultraibolya sugarakat, kizárólag a
„melegítő” infravörös sugarakat, ezáltal rendkívül jó hatása van az élő
szervezetre. Az infrapanelek tehát az elektromos energiát alakítják át
infravörös sugárzássá. Az infravörös sugárzás, ellentétben a hagyományos
fűtéssel, elsődlegesen nem a levegőt fűti fel, hanem célzottan az ott
tartózkodó élőlényeket, tárgyakat. A levegőnél melegebb falaknak, padlónak,
bútoroknak, egyéb tárgyaknak, és nem utolsó sorban saját testmelegünknek
köszönhetően kellemes hőérzet alakul ki - a hagyományos fűtési módoknál
szükséges 2-4 °C-kal alacsonyabb levegőhőmérséklet mellett is.



Az infrapanelek alacsonyabb teljesítmény mellett alacsonyabb üzemi
hőmérsékleten, 80-100 °C-on működnek. A fűtés alapelveinek megfelelően,
előnyösebb több alacsonyabb teljesítményű hőforrást használni, egyenletesen
szétosztva a helyiségben. Ebből következően a helyiség hőmérséklete
függőlegesen egyenletesebb. Ezt a mennyezeten elhelyezett nfrapanelek
kiválóan biztosítják. A pontosan tervezett és programozható szabályozás is
segíti a gazdaságos működtetést, figyelembe veszi a hőnyereséget a
helyiségben (pl. ablakon keresztüli napsugárzás, több személy jelenléte,
elektromos fogyasztók üzemeltetése). Éjszaka vagy távollét esetén
csökkenthető a hőmérséklet. Amíg a padlófűtésnek vagy hagyományos
központi fűtésnek előbb nagy tömeget kell felmelegítenie (padlót, illetve vizet a
kazánban és radiátorban), az elektromos infra-fűtőpanelek 20-30 perc alatt
elérik a maximális fűtőteljesítményüket. Korlátlan élettartam,karbantartást
nem igényel,nem szárítja a levegőt,gyors és egyszerű kivitelezés,sokrétű
alkalmazhatóság. Jó élettani hatások,éghető felületre és álmennyezetbe is
szerelhető,kis beruházással kiépíthető,energiatakarékos!



Szerelhetőség: Az infravörös panel beszerelése egyszerű és könnyű.
Mennyezethez vagy falhoz rögzíthető négy csavarral, a keretben előkészített
nyílásokon keresztül. Az elektromos hálózathoz sorkapcsokon keresztül
kapcsolódik, amelyek a keret oldalán lévő fedél alatt helyezkednek el, a
vezetékek a keret hátulján lévő nyíláson keresztül vezetnek ide. A
fűtőpaneleket a helyiség mennyezetén egyenletesen elosztva a hő veszteséget
és az esztétikát figyelembe véve kell felfogatni. A vezetékezés lehet
süllyesztett vagy csatornázott szerelés. A fűtőlap bekötéséhez 2°—0,75 mm²
hajlékony rézvezeték javasolt. A szerelés nem igényel szakképesítést, de az
általános érintésvédelmi előírások betartása feltétlenül szükséges. Kikapcsolt
állapotban száraz ronggyal óvatosan letörölhető, de karbantartást nem
igényel. A fűtőlap annyira biztonságos, hogy működés alatt a fűtőfelülethez
is hozzá lehet érni rövid időre. A fűtőtest maximális hatásának elérésének
érdekében fontos úgy elhelyezni, hogy a személyek által leggyakrabban
használt terület lehetőleg merőlegesen a fűtőtest alatt legyen.



Alkalmazási területek: Szinte ez az egyetlen villamos fűtési mód, amit
bárhol lehet alkalmazni. Ez a fűtés kialakítható családi házakban, lakó és
társas házakban, nyaralókban, garázsokban, orvosi rendelőkben, üzletekben,
kiszolgáló helyiségekben, sport intézményekben, polgármesteri hivatalokban,
műhelyekben, csarnokokban stb., köszönhetően a korlátlan élettartamnak és
az éghető felületre való szerelhetőségének. Helyigénye nincs, mivel a
mennyezetre vagy oldalfalra kerül.
Esztétikai megjelenése a legmagasabb igényeket is kielégíti, az egyéni
elképzelések szerint.
Gyors felfűtése és vezérlése helyiségenként biztosítható, akár telefonon
történő távszabályozás alkalmazható.
Elég az odaérkezés előtt fél órával üzembe helyezni a rendszert és mire
megérkezik a tulajdonos, meleg lakásba léphet.



Becsült számítás infrapanelre

Számolja ki a fűtendő légköbmétert (alapterület szorozva belmagasság).
Az így kapott értéket szorozza meg 30-cal.
Így megkapja, hogy megközelítőleg hány Watt az adott helyiség hőigénye.
Példa: 20 m2 - es nappali x 3 m belmagassággal: 20x3= 60 köbméter, 
60x30=1800W. Tehát,ennek a nappalinak 1800 Watt a hőigénye.
Ezek után vegye figyelembe a belmagasságot. Ez határozza meg, hogy milyen 
teljesítményű infravörös panelekre lesz szüksége.
3 m belmagasságnál 500 W- os panelekre ossza szét a kapott teljesítményt. 
Így, 3db 500W + 1db  300W-os panel szükséges.                                                       
2,5 m belmagasság körül elég lesz a 400 W- os panel is.                                           
Ha még ennél is kisebb a panel felszerelési helye, és a fűtendő terület között a 
távolság, úgy  elegendő a 300 W – os panel.



Becsült számítás infrapanelre

A panel maga alatt egy ernyőszerű melegzónát hoz létre. Minél kisebb a panel 
távolsága és a fűtendő terület között a távolság, annál kisebb teljesítmény is elég.
De ez NEM pontos számítás. Ez egy becslés, hiszen nem veszi figyelembe a 
szigeteltséget, a nyílászárókat, a falazat anyagát, és még nagyon sok mindent.
Fürdőszobánál a 30 helyett használjon 40-es szorzót, ha nem jön ki pontosan, 
hogy hány infrapanel kell, inkább feljebb kerekítse.
Ez a módszer csak és kizárólag arra jó, hogy felmérje, anyagiakban mire kell 
számítania, ha infrapanel fűtést szeretne.
Ha valaki csak telefonál, hogy infrapanelt szeretne, akkor én is ez alapján 
mondom meg neki, hogy nagyságrendileg mire lesz szüksége.                               
Azt is elmondom mindig, hogy itt nem volt figyelembe véve a helyiség műszaki 
állapota.



Fenyő kerettel típus Méret mm-ben Teljesítmény (W) Áfás ár forint

TPS 80 440 x 260 x 40 80 26.000

TPS 150 840 x 260 x 40 150 28.000

TPS 200 540 x 540 x 40 200 30.000

TPS 300 640 x 640 x 40 300 33.000

TPS 400 900 x 540 x 40 400 37.000

TPS 500 980 x 640 x 40 500 41.000

TPS 650 1240 x 640 x 40 650 54.000

TPS 1000 1840 x 640 x 40 1000 95.000

Infrapanel bruttó árlista!



Alumínium 
kerettel Méret mm-ben Teljesítmény 

(W) Áfás ár

TPS 200 AL 510 x 510 x 30 200 41.000

TPS 300 AL 610 x 610 x 30 300 46.000

TPS 400 AL 860 x 510 x 30 400 52.000

TPS 500 AL 950 x 610 x 30 500 57.000

TPS 650 AL 1210 x 610 x 30 650 68.000

TPS 1000 AL 1810 x 610 x 30 1000 137.000



Mennyezet típus
T - elemek közé Méret mm-ben Teljesítmény (W) Áfás ár

TPS 200 AL "T" 525 x 525 x 40 
(akna 507 x 507) 200 45.000

TPS 300 AL "T" 625 x 625 x 40 
(akna 607 x 607) 300 50.000

TPS 400 AL "T" 875 x 525 x 40 
(akna 857 x 507) 400 55.000

TPS 500 AL "T" 965 x 625 x 40 
(akna 947 x 607) 500 60.000



Fürdőszoba Méret mm-ben Teljesítmény (W) Áfás ár

TPK 200 
v=kapcsolóval 840 x 390 200 57.000

TPK 200 
r=termosztáttal 840 x 390 200 63.000

TPK 400 
v=kapcsolóval 890 x 540 400 62.000

TPK 400 
r=termosztáttal 890 x 540 400 68.000



TFHB vízzel tisztítható padlófűtés állatok alá 
400 vagy 600mm széles x 500 – 1000mm hossz  
max.150 Watt, 230 V vagy 24 Voltos kivitel



Állatok alá :Méret (mm) Teljesítmény (W) Súly (kg)  

1000 x 400
1000 x 600

70 W / 90 W
120 / 150 W 5,5 kg 

900 x 400 60 W / 80 W 5 kg

800 x 400 50 W / 70 W 4,5 kg

700 x 400 40 W / 50 W 4 kg

600 x 400 30 W / 45 W 3,5 kg

500 x 400 25 W / 35 W 3 kg




















