
 
 
  
 
 

SFATURI DE INSTALARE PENTRU MODELELE HELIOSA HI 
DESIGN PENTRU OBTINEREA CONFORTULUI MAXIM 

 
Toate modelele au carcasa din aluminiu vopsite cu vopsea termoplastica 

pentu a putea fi folosite in exterior. Unele modele a grad de protectie IPX5, 
acestea putand fi folosite in zonele expuse la ploaie sau sunt stropite cu apa. 
 

Pentru a obtine confort maxim alegerea incalzitorului potrivit si 
instalarea corecta sun foarte inportante. Fiecare incalzitor are prezentat; 
capacitatea de incalzire, suprafata optima, si inaltimea maxima de montaj. 
Montajul este foarte simplu, incalzitorul trebuie montat pe perete sau pe 
suport, si directionat spre zona unde este nevoie de caldura. Directionarea 
incalzitoarelor este foarte imprtanta pentru obtinerea confortului maxim. 
Cantitatea de caldura va fi mai mare unde umiditatea este crescuta. 
 
MONTAREA PE PERETE: 

Aceasta este cea mai intalnita metoda de instalare , avand libertatea de a 
instala dispozitivele fara a invada spatiul ce le invecineaza . Toate modelele 
sunt prevazute cu un brat directional pentru acest tip de montaj 
INSTALAREA PE SUPORTURI MOBILE 

Unele modele pot fi instalate pe suport mobil , putand fi folosite in 
diferite zone conform specificatiilor 
INSTALAREA SUB UMBRELE SI COPERTINE 

Exista modele special create pentru aceasta utilizare si accesorii 
potrivite pentru montajul lor. 
ACCESORII 

Modelele din gama heliosa design sunt completate  cu accesorii 
specifice cum ar fi regulatoarele de 
tensiune cu diverse caracteristici si senzori de prezenta pentru pornire 
automata 
DURATA DE VIATA A LAMPILOR InfraCalor 

Toate unitatile sunt echipate cu lampi speciale InfraCalor, create pentru 
cerinte specifice . 
Lampile sunt pentru uz extern in zone expuse conditiilor vremii . 
Lampile InfraCalor au o durata de viata foarte lunga ,peste 5000 ore. 
 
 
 
 



 
GRATAR DE PROTECTIE INOXIDABIL 

Toate unitatile sunt prevazute cu gratar de protective ce poate fi necesar 
daca unitatea este instalata la inaltimi mai mici de 2m, pentru protectie. 
 
 

                      
La sistemele traditionale de incalzit aerul cald se ridica si se pierde prin zonele 
deschise si zonele de acces, costurile de incalzire fiind mari. 
La incalzitoarele cu infrarosii caldura este directionata si mentinuta in zona 
dorita , fara pierderi, ca si lumina unui corp de iluminat . 
Asadar este posibil sa se obtina caldura de calitatea celei solare, un mediu 
confortabil, fara zgomot, praf ,gaze cat timp se doreste , cu o economie de 
energie considerabila . 
 
DIAGRAME DE INSTALARE 
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