Kvartsilämmi n

Gold Quartz HeLeN™
Infrapunalämmi met antavat mielly ävää
lämpöä, joka muistu aa auringon lämpöä.
Ihanteellinen asenne avaksi terasseille,
avoimiin loihin, odotus loihin, työpajoihin
jne.
Esi ely

Mitat

Taloudellinen lämmönlähde
119

Gold Quartz HeLeN™ infrapunalämmi met eivät lämmitä ilmaa - kaikki lai een
tuo ama energia lämmi ää ihmisiä ja esineitä. Mielly ävä lämmön tunne ilmenee
väli ömäs lämmi men kytkemisen jälkeen.

Korkea laatu
Saksalaisen DR. FISCHER HeLeN™ kvartsihalogeenilampun hyötysuhde on 99%.
Laadukkaat materiaalit - alumiini ja ruostumaton teräs kestävät myös ulkoisia
sääolosuhteita.

500

Suojausluokitus IP 55
Asennus voidaan suori aa myös rakennuksen ulkopuolelle korkean
suojausluokituksen ansiosta.

1,5 kW - 8 m 2
2,0 kW - 10 m 2

Pistokkeellinen 2,5 metrin sähkökaapeli.

2,5m

155

Tasainen lämmitysalue.

Tekniset edot
Asennus:
Teho:
Kapasitee :
Teknologia:
Sähköliitäntä:
Liitäntäjohto:
Suojausluokitus:
Materiaali:
Pintakäsi ely:
Paino:

Seinä, ka o, teline
1,5 / 2,0 kW
1,5 kW 8 m²
2,0 kW 10 m²
Saksalainen häikäisysuoja u DR. FICHER
HeLeN™ kvartsihalogeenilamppu
230V / 10A
2,5 metriä maadoitetulla pistokkeella
IP 55
Alumiini ja ruostumaton teräs
Pulverimaalaus
2,6 kg
Lauronkorventie 41
66300 JURVA
Puh. 044-352 0449
www.huipputuotteet.fi

DR. FISCHER lyhytaaltoiset kvartshalogeenilamput
Maailman johtava HeLeN™ -teknologia kehite in ja toteute in
DR. FISHERIN ranskalaisessa tehtaassa amma käy öön vaa vimmille asiakkailleen.
Korkealaatuiset HeLeN™ -lamput on suunniteltu täy ämään vaa vimmat vaa mukset
asiakkaille ympäri maailman.

DR. FISCHER HeLeN™ lamps
short waves

Kvartsilämmi n

Gold Quartz HeLeN™
DR. FISCHER HeLeN™ lamps
short waves

Tietoa kvartsilämmi men sydämestä eli lampusta

Kvartsihalogeenilamppu
Gold Quartz -kvartsilämmi mien ero muihin infrapunalämmi miin on sen HeLeN™ kvartsihalogeenilamppu, joka muuntaa 99% kulutetusta
sähköenergiasta lämmöksi ja jonka pintalämpö la on 900°C jo kaksi sekun a sen kytkemisen jälkeen. Lampun ominaisuudet antavat välitöntä ja
tehokasta lämpöä.

Kvartsilampun käy öikä
Gold Quartz -kvartsilämmi missä lampun käy öikä on keskimäärin 5 000 tun a. Oikealla käytöllä saavutetaan 7000 tun a tai jopa enemmän.

Volframi
Lamppu kuumenee volframisella hehkulangalla jonka lämpö la on 1200°C, lämpö la lähes tuplaantuu HeLeN halogeenilla.
Volframilla on eri äin korkea sulamispiste (3400°C) ja sillä on hyvin lyhyt vasteaika. Nämä kaksi ominaisuu a tekevät siitä maailman
parhaimman hehkulangan, vielä kun siihen lisätään HeLeN halogeeni.

Kvartsiputki
Lampun putki on valmiste u kvartsikiteistä. Kvartsi kestää korkeita lämpö loja ja se ei ole herkkä lämpö laeroille niin kuin normaali lasi. Lisäksi
se on täysin läpinäkyvä infrapuna-aaltoja varten, näin lampusta saadaan maksimaalinen teho.

Täy ökaasu HeLeN
Kvartsiputki on täyte y HeLeN halogeenilla ja se maksimoi lampun tehon ja käy öiän. HeLeN™ kvartsihalogeenilamput ovat tavallisiin
infrapuna- tai kvartsilamppuihin verra una pitkäikäisempiä ja energiatehokkaampia ja teholtaan parempia.
Lyhyen infrapuna-aallon saavu amiseksi lämpö lan on oltava 2250°C. Näin suurta lämpö laa ei ole mahdollista saavu aa lämmityselemen llä,
joka koostuu vain hehkulangasta ja kvartsiputkesta ilman halogeenia. Tämä yhdistelmä toimii vain 1400°C (keskipitkä aalto) lämpö loissa.

Gold Quartz HeLeN™ halogeenilamppu
Tavallisten infrapunalamppujen valmistukseen verra una HeLeN™ halogeenilamppujen tuotanto on monimutkaisempaa, vaa vampaa ja
investoin kustannuksiltaan kalliimpaa. Tuotannon on oltava täysin automaa nen ja täsmällinen. Näissä loissa robo t tekevät
kvartsinkäsi elyä, kaasutäy eitä, hehkulankojen valmistusta, pintakäsi elyä ja asennus- ja hitsausprosesseja.
Tämän vuoksi normaali infrapuna/kvartsilämmi n on edullinen verra una HeLeN™ halogeenilamppuun, mu a se ei myöskään tuota
lyhytaaltoista tehokasta infrapunalämpöä ja lämmityssektori jää pieneksi ja käy ökustannukset suureksi.

Aallonpituuksista
Infrapuna-aallot luokitellaan niiden pituuksien mukaan, lyhyt aalto, keskiaalto ja pitkä aalto. Lyhy ä aaltoa tuo avan lampun lämpö lan on
oltava noin 2250°C, kun taas keskipitkän aallon 1400°C ja pitkän aallon 500°C.

Suurin ero lyhyen aallon ja muiden aallonpituuksien välillä on lyhyen aallon kyky kulkea ilman kau a energiatehokkaimmin.
Laboratoriossa tehdyt tutkimustyöt osoi avat, e ä lyhyen aallon kvartsihalogeenilämmi mestä tulevat infrapunasäteet voivat saavu aa 85
prosen n peiton. Tämä suhde on 60% keskipitkällä ja 40% pitkällä aallolla. Energiatehokkuuden osalta lyhyen aallon kvartsihalogeenilamppu on
jopa 40% tehokkaampi.

Hinta 335,00
Lauronkorventie 41
66300 JURVA
Puh. 044-352 0449
www.huipputuotteet.fi

