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Lista de preturi panouri de încălzire Activ Infra Heating  

IRW 230 V, ramă din lemn stratificat de culoare albă, suprafata albă:

  440 x 260 x 32 =  80W încălzire locală   60 EUR  
  840 x 260 x 32 = 130 W încălzire locală   76 EUR 
  890 x 540 x 32 = 350 W încălzire generală   97 EUR
  980 x 640 x 32 = 500 W încălzire generală 125 EUR
1240 x 640 x 32 = 650 W încălzire generală 165 EUR
 

Alte culori decât cea albă, lemn natur, cu lazur sau vopsea se produc la comandă, 
pret suplimentar 10 euro/buc.

IRW 230 V, ramă din lemn stratificat natur sau la culoare la comandă, 
suprafată tablou individual la comandă:

  890 x 540 x 32 = 350 W  încălzire generală 134 EUR
  980 x 640 x 32 = 500 W încălzire generală 171 EUR
1240 x 640 x 32 = 650 W încălzire generală 222 EUR

IRA 230 V, ramă din aluminiu mat, suprafată tablou individual la comandă:

  860 x 510 x 38 = 350 W încălzire generală 165 EUR
  970 x 610 x 38 = 500 W încălzire generală 209 EUR
1210 x 610 x 38 = 650 W încălzire generală 259 EUR

Automatizari:

Termostat digital cu un canal 8A   16 EUR
Termostat digital programabil 8A   21 EUR 
Termostat digital cu senzor de pardoseala   38 EUR
Termostat mecanic 16A   12 EUR

Automatizarea se poate realiza si cu sistem Smart Home, pentru acesta 
va rugam cereti oferta personalizata.

Preturile de mai sus sunt exprimate fara TVA si se calculeaza la cursul BNR din data facturării.
Conditii de plata: la livrare pentru produsele de baza, 50% avans si 50% la livrare la produsele la comanda.
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Cum calculez necesarul de panouri?

Se calculeazã cu 20-35W/mc putere montatã necesarã în functie de constructia si nivelul de 
izolatie a clãdirii. Pentru o calculatie exactã vã rugãm sã ne trimiteti următoarele date: 
dimensiunile încãperilor separat (inclusiv înãltime), respectiv informatii cât mai exacte privind 
izolatia casei. Vă rugăm nu uitati să precizati si datele de contact pentru eventualele nelămuriri. 
Pe baza acestor informatii noi VÃ TRIMITEM GRATUIT CALCULATIA NECESARULUI.

Caracteristici principale ale sistemului de încãlzire cu infrarosii Activ:

- 10 ani garantie, duratã de viatã nelimitatã fãrã întretinere
- utilizare usoarã, functionare simplã, fãrã zgomot
- este un sistem ecologic, fãrã fum si fãrã consum de oxigen
- nu circulã aerul din încãpere si în acest fel nu se creeazã praf
- mentine peretii uscati si împiedicã formarea mucegaiului
- montaj simplu si rapid, nu necesitã proiectare, avizare
- confort termic ridicat: temperatură uniformă în încăpere, reglaj individual pe camere
- se poate monta si pe suprafete inflamabile (lemn),
- încãlzire sigurã si in apropierea copiilor mici
- este estetic, poate fi chiar element de decoratiune în casã
- ocupã mult mai putin spatiu decât alte sisteme de încãlzire
- poate fi aplicatã atât ca încãlzire principalã, cât si ca încãlzire complementarã
- are efect benefic asupra sãnãtãtii

Montajul panourilor
Montajul panourilor este simplu si usor. Se fixeazã pe tavan sau pe pereti cu patru suruburi prin 
locurile de fixare pregãtite.
În cazul folosirii a mai multe panouri întro încãpere, ele vor fi împãrtite pentru un efect uniform, 
tinând cont si de esteticã. Echiparea ulterioarã este oricând posibilã (necesitã doar existenta unei
prize de curent). Cablajul poate fi ascuns în canale, sau instalate în pereti în cazul constructiilor 
noi.
Conectarea la reteaua electricã se face ca la orice aparat electric de cãrte un electrician 
specializat.

Reglajul temperaturii
Reglajul temperaturii se poate realiza prin termostate montate separat în fiecare încãpere, 
programarea sau reglajul se va efectua separat pe fiecare termostat în functie de variantã: dacã 
este termostat programabil sau termostat simplu, doar cu reglaj de temperaturã. Senzorii de 
temperaturã sau termostatele se vor monta la o înãltime de cca. 1,4 m pe pereti interiori.

Listă de preturi valabilă din 01.02.2018.


