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ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FENIX

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ САУНИ

В инфрачервените сауни се използва така нареченото
радиантно отопление. Те работят по начин много наподобяващ
слънцето. Енергията им е насочена към затоплянето на
обектите в дълбочина, като въздухът остава относително
студен. Ефектът, който се постига, е директно загряване на
мускулните тъкани на дълбочина приблизително 4см. По този
начин интезивното потене на кожата започва на по-ниска
температура. Това повишава значително комфорта по време
на експлоатация и дава възможност за по-дълъг престой в
сауната. Така освобождаването на вредните токсини от тялото
трае по-дълго и е по-ефективно. При кратковременни престои инфрачервените сауни биват използвани за
подгряване на мускулатурата преди тренировка. По този начин се пести ценно време и не се губи излишна
енергия за загрявка.
ПРЕДИМСТВА НА ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ САУНИ С IRC ПАНЕЛИ

Инфрачервеното отопление загрява кожата побързо и също така прониква по- дълбоко в 			
тъканите.
Инфрачервените сауни могат да бъдат използвани
за по-дълги интервали от време с цел 			
освобождаването на тялото от вредните вещества, чрез
потене.
Могат да бъдат използвани и за кратки периоди от
време, при които целта е загряването на 		
мускулите преди планирано физическо натоварване фитнес тренировка, бягане и др.
Благодарение на по-ниската си температура на
действие, те са изключително комфортни и са
подходящи и за хора с кардиологични, и дихателни
проблеми.
За разлика от другите видове сауни, инфрачервените
имат значително по-ниски разходи за 			
електроенергия. Това се дължи на по-ниската температура
в сауната и това , че до 80% от 			
енергията се използва за директното загряване на тялото.
Имат минимално негативно влияние върху стените
на сауната, което дава голяма свобода при 		
избора на материал за изграждането й.
IRC панелите загряват цялото тяло значително по-добре и по-равномерно.
Сауните могат да се монтират на много малка площ, което ги прави подходящи и за малки 		
апартаменти.
Монтажът им е изключително лесен и не е необходимо да бъде извършен от специалист.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА ОБОРУДВАТЕ ВАШАТА САУНА

IRC радиантни панели
Продукт

Мощност

Волтаж

(W)

(V)

260

230

575

230

575

230

IRC Панел
1130х360/260
IRC Панел
1130х780/575
IRC Панел
1130х780/575

Клас на
защитеност
(IP)

IP 44

Размери

Тегло

Каталожен
номер

(mm)

(kg)

1130x360

5,9

5401810

1130x780

11,5

5401812

1130x780

11,5

5401814

(V)

с вграден
температурен
сензор

Контролни елементи - IRT 01 регулатор
Комплектът съдържа IR терморегулатор, панел за захранване и захранващ кабел. Към панела за
захранването могат да бъдат свързани до 6 IRC панела. Всички IRC панели са оборудвани със специален
конектор. Предлаганите размери могат да се комбинират според желанията Ви, като задължително един
от панелите трябва да е с вграден температурен сензор (каталожен номер 5401814). Общата мощност
не бива да надвишава 3.4kW. Захранващият кабел се свърза към контакт, защитен с дефектнотокова
защита.

Дървени рамки за IRC панели
Ако е необходимо да оборудвате панелите с подходящо предпазно покритие, което да не възпрепятства
правилната работа на панелите, ние препоръчваме използването на дървени рамки. Те се предлагат в
размери съобразени с тези на IRC панелите. Дървените рамки не изпълняват само предпазна функция, с
тяхна помощ панелите се закрепят на стените.
Продукт

Размери

Тегло

Каталожен
номер

(mm)

(V)

Дървена рамка
1205х435
/за IRC 1130x360/

1205х435

2,5

5401816

Дървена рамка
1205х855
/за IRC 1130x360/

1205х855

2,5

5401818

(IP)

ИЗБОР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Според размера на инфрачервената
сауна, която желаете да монтирате,
изберете и комбинирайте предлаганите
размери панели по такъв начин, че
да покриват възможно най-добре
разстоянието между долната и горната
половина на тялото на сауната. Найдобре ще е, ако панелите заобикалят
потребителя от поне три страни.
Необходим е IRT-01 регулатор, който
да контролира панелите. Комплектът
включва IR терморегулатор, панел
за захранване и захранващ кабел.
Регулаторът трябва да бъде монтиран
вътре в инфрачервената сауна на
височина достъпна за потребителя.
Панелът за захранването се монтира в
кухината под пейката и не трябва да е
лесно достъпен.
Конекторите на IRC панелите,
захранването,
регулаторът
и
свързващите линии имат различни
размери и е невъзможно да се
объркат,което
прави
монтажа
изключително лесен.
При необходимост от осветление,
то може да бъде свързано към
захранващия панел.
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