
WyobraŸmy sobie spacer wczesn¹ wiosen-

n¹ por¹. Temperatura powietrza jest niska,

rzêdu 15-17°C, œwieci piêkne s³once. Jest

nam ciep³o, pomimo rzeczywistego ch³o-

du. Przyjemnie jest usi¹œæ w cieple s³oñca

na ³aweczce i odpocz¹æ. W³aœnie takie sa-

mo uczucie ciep³a da nam Plazmowy

Promiennik Ciep³a, czyli grzej¹ce lustro.

Urz¹dzenie sprawia, ¿e temperatura w po-

mieszczeniu jest jednolita, nawet w najdal-

szym k¹cie. Powietrze nie ulega osuszeniu.

Promiennik jest doskona³y dla alergików,

gdy¿ nie wprawia w rotacjê powietrza i tym

samym równie¿ py³ków kurzu. Gin¹ grzyby,

znika wilgoæ ze œcian. Wymarzone rozwi¹za-

nie do naszych ³azienek. Promienie ogrze-

waj¹ nas i nie tylko. Wszystko wokó³ nas jest

nagrzewane – œciany pod³oga, meble.

Lustro jest bardzo ekonomiczne. Zapotrze-

bowanie energetyczne to tylko: 50 W/m2

przy pomieszczeniach do 3 metrów wyso-

koœci oraz 70 W/m2 przy pomieszczeniach

do 6 m wysokoœci, czyli jest 4-6 razy mniej-

sze ni¿ w przypadku tradycyjnych grzejni-

ków elektrycznych. Zasiêg fal osi¹ga do 9

m. Przy temp. wewnêtrznej 18°C mamy

wra¿enie ¿e jest 22°C. Tak wiêc daje to do-

datkowe mo¿liwoœci oszczêdzania energii.

Szeroki wachlarz mocy (od 375 W do 1100

W) pozwoli komfortowo ogrzaæ pomiesz-

czenia nawet do 22 m2 przy pomocy jedne-

go urz¹dzenia.

To niezwyk³e lustro umo¿liwia nam odczu-

cie promieni wiosennego s³oñca nawet

w pochmurne jesienne dni, poprawiaj¹c na-

strój. Dzia³a koj¹co na drogi oddechowe

i schorzenia reumatyczne.

SPOSÓB OGRZEWANIA 
A ODCZUWANIE CIEP£A
Ogrzewanie grzejnikami tradycyjnymi

Powietrze w kontakcie ze Ÿród³em ciep³a

wznosi siê pod sufit, pozostawiaj¹c miejsce

na zimne powietrze. Ten nieunikniony pro-

ces stwarza pr¹d konwekcyjny. Strefy cie-

plejsze znajduj¹ siê na górze, zimniejsze na

dole. Czêœæ ciep³a jest tracona. Potrzeba

wiêc d³u¿szego czasu do ogrzania pomiesz-

czeñ, przez co d³u¿ej odczuwamy ch³ód.

Ogrzewanie Promiennikami Plazmowymi

Promieniowanie podczerwone, wydzielane

przez lustro, ogrzewa bezpoœrednio osoby

i przedmioty znajduj¹ce siê w pomieszcze-

niu, mury i pod³ogi w kilkanaœcie minut.

Komfort termiczny daje siê odczuæ bez po-

trzeby ogrzewania powietrza. Ogrzewane

powierzchnie odbijaj¹ promieniowanie

i przyczyniaj¹ siê do jednolitego rozk³adu

temperatury w pomieszczeniu. Rotacja po-

wietrza i kurzu jest niemal ca³kowicie ogra-

niczona.

Zalety grzej¹cego lustra z promieniowa-

niem podczerwonym d³ugim

Ekologiczny

Energooszczêdnoœæ

Ograniczona rotacja powietrza i kurzu

Nie ma strat ciep³a – temperatura jest

równa w pomieszczeniu

Ciep³o odczuwalne po kilkunastu minu-

tach

Prostota w instalacji. Bez przegl¹dów

Mo¿liwoœæ stworzenia stref ogrzewania

uprzywilejowanego

Estetyczny wygl¹d
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PREZENTACJA

Promieniowanie –
naturalny komfort, ekonomia energii

Od niedawna na rynku dostêpne s¹ 

Plazmowe Promienniki Ciep³a. 

Z wygl¹du przypominaj¹ lustra. 

Wytwarzaj¹c promieniowanie podczerwone

d³ugie (ciemne), ogrzewaj¹ na takiej samej 

zasadzie jak s³oneczne promieniowanie 

podczerwone.
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