
Harmónia zdravej klímy,
úspor a elegancie

Sálavé vykurovanie



Náklady na energiu
Úspora oproti konvekčnému (klasickému) vy-
kurovaniu až 50%

Pohodlie, zdravá klíma
Príjemný pocit tepla ako pri kachľových pe-
ciach. Minimálny rozdiel medzi teplotou pri 
strope a pri podlahe. Nedochádza k vysušova-
niu vzduchu ako pri klasickom vykurovaní. Bez 
vírenia prachu, obzvlášť dobré pre alergikov.

Obsluha a prevádzka
Jednoduchosť prevádzky a žiadna údržba. 
Rýchly reakčný čas – krátka doba nábehu, 
minimálny nárok na priestor – žiadna ko-
tolňa, či nevzhľadné radiátory. Individuálne 
umiestnenie, jednoduché rozšírenie do ďalších 
priestorov, ľahká obsluha, regulácia pomocou 
termostatu, kontrolovateľná spotreba, mož-
nosť centrálneho ovládania cez PC.

Staviate rodinný dom a bojíte 
sa vysokých účtov za vykuro-
vanie? Potom máme pre Vás 
riešenie, výnimočný vykurovací 
systém na princípe sálania tep-
la pod názvom infraSWISS.

Švajčiarsky vykurovací systém
maximálnej efektívnosti



Boli ste sa lyžovať. Sedíte na terase na slnku, 
vychutnávate si prestupujúce teplo. V rovna-
kom čase zároveň mrzne a vzduch je ľadový. 
To je možné vďaka slnečným infračerveným 
lúčom. Keď sa dotknú zemského povrchu, 
uvoľní sa energia vo forme tepla.

Infračervená energia tvorí podstatnú časť 
slnečného žiarenia. S úmyslom ohriať sa, si 
túto energiu vyrábame od doby, kedy člove-
ku začal slúžiť oheň. Od otvoreného ohniska 
a rozpálených kameňov nás vývoj postupne 
preniesol cez kachľovú pec až k dnešným ty-
pom sálavých panelov. Tento druh ohrievania 
je pre človeka najprirodzenejší, je tu s nami od 
začiatku našej existencie.

Princíp fungovania

Klasické vykurovanie infraSWISS vykurovanie



Servis pre zákazníka
Firma infraredSlovakia zabezpečuje kompletný 
servis pre zákazníka – energetické poraden-
stvo, energetický certifi kát budovy, výpočet 
spotreby na vykurovanie, ktorý obsahuje:

a) návrh veľkosti panelov do
 jednotlivých izieb
b) výpočet investičných nákladov
 na kúrenie
c) výpočet predpokladaných ročných
 nákladov na vykurovanie objektu,

doplnenie vykurovacích panelov do jestvu-
júceho projektu elektroinštalácie, regulácia 

– predaj termostatov-regulátorov, montáž 
panelov.

Ponuka vykurovacích panelov

Panely infraSWISS
Typ Rozmery Výkon
400 610 × 610 320 W
400SL 300 × 1200 290 W
500SL 300 × 1800 440 W
600 610 × 1000 530 W
600ML 500 × 1200 530 W
900 610 × 1380 750 W
900ML 500 × 1700 750 W
1100 610 × 1710 950 W

Panely sa vyrábajú v základných farbách 
biela, čierna, lesk a mat.



Spotreba – vzorový dom

Teplotná oblasť
Žiar nad Hronom a okolie

Obvodové múry
Brúsená tehla 50 cm
Podlaha
5 cm polystyrén
Strecha
23 cm minerálna vlna
Okná
súč.prechodu tepla u = 1,1
Celková úžitková plocha
159,40 m2

Potrebný inštalovaný výkon
5,94 kW, pričom 
pomer W/m3 = 16,20
Ročná (sezónna) spotreba
9504 kWh
Ročné prevádzkové náklady
866,76 € s DPH

V prípade kombinácie 
obvodového muriva s tepelnou 
izoláciou sa znižujú tepelné 
straty objektu.
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