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NATYCHMIASTOWE CIEPŁO
Jakość-Podczerwień-Ekologia

Promiennik podczerwieni
OGS 2000

Przed włączeniem proszę uważnie przeczytać.
Promiennik OGS2000 (OGS2000) jest
działającym w technologii krótkofalowej
pozłacane rury grzewcze HeLen. Jest to
bardziej wydajny niż zwykłe promienniki
zużyciem energii niż grzybki gazowe.

wysokiej jakości promiennikiem podczerwieni
podczerwieni (IR A), wyposażony w wydajne
promiennik najnowszej generacji, ok. 4-5 razy
(IR B), charakteryzujący się o 50% mniejszym

Promiennik OGS2000 jest szlachetnie się prezentującym promiennikiem w bardzo trwałym
i eleganckim profilu stalowym.
Urządzenie to jest gotowy do podłączenia za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu
elektrycznego o długości 2,5 m zakończonego wtyczką schuko. W zestawie znajduje się także
uchwyt montażowy.
Żywotność pozłacanej rury grzewczej wynosi ok. 5000 godzin.
Gwarancja www.ogrzej.com.pl:
1 rok gwarancji na pozłacaną rurę grzewczą HeLen
2 lata gwarancji na urządzenie
Wskazówki bezpieczeństwa :
- proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- urządzenie to pracuje w wysokiej klasie ochronnej ( klasa 1 osłona / uziemienie), zaleca się
do poprawnego działania bezpiecznika 16 A „C”
- urządzenie to pracuje w europejskim standardzie napięcia 230 Volt (faza, zero i uziemienie).
- elektryczny promiennik ciepła nie powinien pracować pozostawiony bez nadzoru
- dzieci nie powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości urządzenia
- nie pozostawiać żadnych łatwopalnych materiałów lub gazów w promieniu 1,5 m od
urządzenia
- nie próbować samodzielnie otwierać / reperować promiennik
- nigdy nie dotykać włączonego (a także bezpośrednio po wyłączeniu) żarnika
(pozłacanej rury grzewczej) a także aluminiowej obudowy – niebezpieczeństwo
poparzenia się !!

Instalacja, montaż i uruchomienie:
- proszę usunąć przed pierwszym włączeniem materiał opakowaniowy !
- w przypadku montażu na ścianie, prosimy używać dołączonego uchwytu montażowego,
oraz instalację realizować za pomocą wkrętów szybko montażowych o średnicy 8mm
(nie dołączono w zestawie)
- wszystkie urządzenia www.ogrzej.com.pl są przed wysyłka gruntowanie testowane dzięki
czemu oddajemy w Państwa ręce pewne urządzenia
- do funkcjonowania promiennika o mocy 2000W zaleca się przeznaczyć linię z osobnym 16
A bezpiecznikiem
- dwóch promienników o mocy 2000W każdy nie można podłączyć pod jeden przewód. 16 A
to maksymalnie 3680 Watt, 230 Volt.
- ponieważ promiennik podczerwieni charakteryzuje się wysokim prądem rozruchowym, w
przypadku zbyt małych amperowo bezpieczników może dojść do „wybicia“ bezpiecznika
- przed montażem proszę przestrzegać powyższych wskazówek.
Nasz nowoczesny promiennik nie staje się wprawdzie podczas pracy tak gorący jak inne
promienniki, jednak należy dla bezpieczeństwa zachować minimalne odstępy.
Minimalny odstęp od góry (od sufity lub innych materiałów): 25 cm
Minimalny odstęp na boki (od ściany lub innych materiałów): 1 m
Minimalny odstęp od podłogi lub innych materiałów w kierunki emisji ciepła: 1,50 m
min. 1,00 m
min.0,25 m

min. 1,50 m

Dane techniczne:
Model: BASIC 2000 (OGS2000)
Napięcie: 230 Volt
Klasa ochrony: IP 20
Klasa ochrony: 1
Moc: 2000 Wat
Wymiar: 40 x 20 x 16 cm
Waga: 3 KG

Zużytego promiennika nie wyrzucać i nie łączyć z odpadami komunalnymi, oraz poddać
utylizacji.

Web: www.www.ogrzej.com.pl
Email: poczta@www.ogrzej.com.pl

Partnerzy www.ogrzej.com.pl :
ODDZIAŁY:
CENTRALA - WROCŁAW
(zasięg ogólnopolski)
TEL: 71 723 41 71
GSM: 533 623 899
EMAIL: poczta@ogrzej.com.pl
Woj. wielkopolskie
TEL: 61 624 77 70
GSM: 791 096 772
GSM: 664 452 901
EMAIL: sklep@ogrzej.com.pl
Woj. łódzkie
TEL: 44 789 06 61
GSM: 501 788 735
EMAIL: poczta@ogrzej.com.pl
Woj. lubelskie
(zasięg: wschodnia Polska)
TEL: 81 464 33 19
GSM: 514 980 594
EMAIL: lublin@ogrzej.com.pl
Woj. śląskie i małopolskie
GSM: 509 298 028
EMAIL: poludnie@ogrzej.com.pl
Woj. zachodnio pomorskie
(zasięg zachodnia Polska, pomorze)
TEL: 91 489 22 25
GSM: 509 491 222
EMAIL: zachod@ogrzej.com.pl

Wyprodukowano przez InfraLogic Germany.

Jakość zgodna z oryginalnym niemieckim sposobem produkcji

Cennik szczegółowy produktów:
Nazwa

OGS 2000
POWER
OG 2000 IP65 Zestaw
promiennikowy I
(ze statywem)
OG 2000 IP65 WODOSZCZELNY
OG 2000 IP65 Zestaw
promiennikowy II
(ze statywem)
OG 500 IP65 WODOSZCZELNY
OG 1000 IP65 WODOSZCZELNY
Promiennik
parasolkowy OG
1500 IP23
Wieża OGS 2000
POWER
Sterownik mocy
2 kW
Statyw

Ogrzana
powierzchnia

Moc

Cena
(netto)

Cena
(brutto)

2 kW

500,00 zł

615,00 zł biały, czarny

1.5 kW
lub
2,0 kW

800,00 zł

984,00 zł (aluminium)

1.5 kW
lub
2,0 kW

670,00 zł

824,10 zł (aluminium)

1.5 kW
lub
2,0 kW

860,00 zł

1 057,80 srebrny
zł (aluminium)

500 W
(0,5 kW)

470,00 zł

578,10 zł (aluminium)

1000 W
(1kW)

570,00 zł

701,10 zł (aluminium)

1500 W
(3x 500W)

540,00 zł

664,20 zł czarny, biały

24 m2

3 kW
(2 x 1,5
kW)
lub 4 kW
(2 x 2 kW)

1 200,00
zł

1 476,00 promiennik:
biały, statyw:
zł czerwony

---------

---------

340,00 zł

418,20 zł czarny

---------

---------

180,00 zł

221,40 zł czarny

12 m

2

12 m

2

12 m

2

12 m

2

3-4 m

2

6-7 m

2

9m

2

Dostępne
kolory

srebrny

srebrny

srebrny
srebrny

