
Průmyslové vytápěče 

Nafta LPG CNG Nafta LPG CNG LPG CNG

Naše společnost dodává na český trh profesionální průmyslové vytápěcí
soustavy firmy Biemmedue. Dodáváme vytápěče na naftu, CNG a LPG. 
Speciální kategorii tvoří elektrické infrazářiče. Neváhejte nás kontaktovat 
a my Vám vypočítáme potřebný vytápěcí výkon pro Vaše prostory 
a nabídneme stroj přesně na míru. Nabízíme celou škálu zařízení pro 
použití ve stavebnictví, průmyslu a zemědělství. 



Průmyslové vytápěče 

T max  100° c

OIL OIL

EC PHOEN

Jan Krejcar - EKOTERN
J. Hory 33, Dvůr Králové n. L., 54401
Tel.: 499 320 107, mob. 777 232 452
ekotern@wo.cz, www.ekotern.cz

- vybaveny automatickými vestavěnými hořáky, s elektronickým zapínáním
- připravené k připojení k termostatu, humidostatu nebo časovači (možné objednat)
- nádrž a palivové hadice vyztužené hydrocarbonem pro bezpečnost
- automatická ventilace chlazení po vypnutí hořáku
- odvod spalin komínem mimo vytápěnou oblast
- možnost objednání zavěšené verze
- v příslušenství nabízíme „rukávy” na vedení teplého vzduchu

CENY JIŽ OD 5.800,- Kč bez DPH

Nafta Nafta



Infrazářiče 

ELEKTRICKÉ

IK 1.5

IK 2.0

OK 1.3 IP 65IP 54

Tyto ohřívače fungují na principu infračerveného záření. To znamená, že vyzařované
teplo ohřívá přímo předmět, na který je namířen, a neohřívá nejprve okolní vzduch, od
kterého by následně byl ohříván předmět. Pod infrazářičem je tedy okamžité teplo
a není tedy třeba čekat, než se vytopí celé okolí. Je tedy ideální do venkovních prostor
a zahrádek restaurací a kaváren. Také do velkých hal a dílen, kde se pro občasné práce
nevyplatí vytápět celý prostor,  
Vhodné pro venkovní použití - třídy ochrany IP 54 a IP 65 proti stříkající vodě.
Zařízení je možné uchytit přímo na zeď nebo jinou konstrukci, případně zakoupit jako
příslušenství přenosné stojany.

Volitelné příslušenství:

+ okamžitý a mířený ohřev
+ šetří energie, jelikož nepotřebuje předehřívat
+ hřeje bez použití fukaru, takže nevíří žádný prach
+ žádný hluk ani zápach
+ vnitřní i venkovní použití

 

 
Jmenovitý 

tepelný výkon
 Hs [kW]

 

Tepelná účinnost
 [%]

 

Elektrický zdroj 
[V]

 

Cena
 Kč bez DPH

 

IK 1.5
 

1,5
 

100
 

230
 

6.950,-
 

IK 2.0 2,0 100 400 9.480,- 
OK 1.3 1,3 100 230 4.990,- 
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