
  
 
 
 

Strona 1 z 3 
 

nowoczesne i  energooszczędne systemy  

ogrzewania  podczerw ienią  

kontakt :  

Marcin Zawiasa 

G S M  881 727 013  

mz@ogrzej .com.pl  

www.ogrzej .com.pl  

Właścicielem marki ogrzej.com.pl jest firma ZASILANIE FPS z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tarnogajska 18/101, 50-512 Wrocław 
NIP 7712543462    |    REGON 021349404 

Panel na podczerwień Radius+ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie ogrzewania podczerwienią stworzyliśmy panele, które są 
wydajniejsze i trwalsze, niż produkty konkurencji. Specjalnie wykonana powłoka o strukturze "skórki 
pomarańczy" zwiększa powierzchnię emitera ciepła, oraz kąt rozprowadzenia fali cieplnej po 
pomieszczeniu. 
Dodatkowo nasze panele osiągają temperaturę emisji ciepła w podczerwieni w krótszym czasie - co znacznie 
wpływa na koszty eksploatacji. Bardzo solidne materiały, użyte do konstrukcji paneli, zapewnią długoletnią 
i bezawaryjną pracę. 
 
Bardzo estetyczne i niezwykle solidne wykonanie. Materiałem do produkcji tego panela jest stal, dzięki 
czemu jest to urządzenie grzewcze praktycznie niezniszczalne, a zarazem bardzo estetyczne i eleganckie do 
każdego zastosowania: domu, mieszkania lub biura. Panele grzewcze serii Radius+ mają białą gładką 
powierzchnię, dzięki czemu komponują się idealnie z każdym rodzajem aranżacji wnętrza. 
 
Unikalna technologia oparta na transmisji ciepła poprzez nanowłókna węglowe oraz elegancki design - to 
dwa czynniki, dzięki którym panele grzewcze Radius+ są produktem wyjątkowym i oryginalnym nie tylko na 
polskim, ale również na europejskim rynku. 
Panele grzewcze na podczerwień Radius+ posiadają ponadstandardową pięcioletnią gwarancje. Wysoka 
sprawność oraz ekonomiczna eksploatacja wynika z metody transmisji ciepła za pośrednictwem 
promieniowania podczerwonego. 
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Dane techniczne 

Model: Radius+  

Moc: 350 W   |   550W    |    750W 

Wymiary: 60x60x3cm   |  90x60x3cm    |   115x60x3cm 

Waga: 5 kg     |     8 kg     |      11 kg 

Stopień ochrony: IP23 

Zasilanie: 230 V 

Kolory: biały  – struktura „skórki pomarańczy”  

Powierzchnia: stal 

Ramka: bez ramowy 

W zestawie: przewód elektryczny o dł. 3m zakończony wtyczką 

Miejsce montażu: ściana lub sufit 

Produkcja: polska 

Gwarancja: 5 LAT z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA 

 

Galeria 
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