Infravärme

Solaria Carbon

Solaria Evo

Solaria Evo S

Art: 99610

Art: 99545

Art: 99396

Infravärme kan produceras med olika teknik, såsom halogen, kvarts- eller kolfiberteknologi.
Kolfibervärmare har fått sitt namn eftersom glödtråden är gjord av kolfiber, precis som i
Edisons allra första glödlampa. Kolfiberteknologins egenskaper ger avsevärt längre livstid och
lägre glödtrådstemperatur, vilket i sin tur ger en mjukare strålning och kan upplevas
varmare. Undersökningar har gjorts som visar på att en karboninfravärme värmer huden
mer effektivt och upplevs därför varmare trots lägre effekt. Effektbesparingen kan bli upp till
25%, vilket märks på din elräkning!
Olimpia Splendid har tre golvmodeller som ger en varm och behaglig värme oavsett om du är
på din terrass, balkong, gäststuga eller inomhus. Alla tre modeller har en oscillerande
funktion (dvs de vrider sig via en liten elmotor) i 90°, vilket gör att värmarna kan täcka ett
större område jämfört med de fast monterade enheterna.
Solaria Carbon
Kolfiberteknik – Elementen är tillverkade av kolfiber vilket är en ekonomisk teknik som
överför värmen till personer och föremål, istället för att värma upp luften.
Oscillerande - Infravärmaren kan oscillera i 90° för effektivare fördelning av värmen.
Tilta – Solaria Carbon kan lutas upp till 80° så att värmen kan fördelas uppåt, för ökad
värmekomfort, vilket är praktiskt då enheten är en golvmodell
Italiensk design - Solaria Carbon infravärmare är designad av Olimpia Splendids team, med
fokus på utseende, funktion och smidig användning.
Volym - Denna infravärmare rekommenderas för max 45 m3.
Värmelägen - Solaria Carbon har två effektlägen: 600 och 1100 W.
Säkerhet – Infravärmaren är enkel att använda och den är försedd med säkerhetstermostat.
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Handtag – Infravärmaren har ett praktiskt handtag som gör den enkel att flytta på.
Teknisk specifikation Solaria Carbon

Varumärke

Olimpia Splendid

Modell

Solaria Carbon

Artikelnummer

99610

Effekt

W

600-1100

Energi

Volt/Hz

230/50

Mått

mm

456 x 690 x 170

Vikt (utan förpackning)

kg

3,2

Säkerhetstermostat

√

Oscillationsfunktion 90°

√

Tippskydd

√

Handtag

√

Carbonteknik

Tiltfunktion

Oscillerar 90°
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Solaria Evo – Svart & Silver
Solaria Evo är en infravärmare byggd på halogenteknik, vilket ger en ovanligt snabb
uppvärmningshastighet. En halogeninfra är, liksom en vanlig halogenlampa, fylld med
halogengas. Den har hög glödtrådstemperatur vilket förklarar den höga effekten och
snabbheten. Med en Solaria Evo får du en oslagbar värmare om du måste placera värmaren
en bit ifrån ytan som ska värmas. Solaria Evo avger ett starkare sken på grund av den högre
temperaturen, jämfört med Solaria Carbon.
Solaria Evo har tre värmeelement som kan aktiveras samtidigt eller ett i taget vilket är
smidigt då du kan välja effektnivåer beroende på behovet för stunden.
Oscillationsfunktionen gör att Solaria Evo sprider värmen över en större yta än en fast
monterad infravärmare. Värmaren har alla säkerhetsdetaljer relaterade till lutning och
temperaturreglering.
Halogenteknik – En teknik som är högeffektiv och extra snabb.
Oscillerande - Infravärmaren kan oscillera i 90° för effektivare fördelning av värmen.
Italiensk design - Solaria Evo infravärmare är designad av Olimpia Splendids team, med
fokus på utseende, funktion och smidig användning.
Volym - Denna infravärmare rekommenderas för max 45 m3.
Värmelägen - Solaria Evo har tre effektlägen: 400, 800 och 1200 W.
Säkerhet – Infravärmaren är enkel att använda och den är försedd med säkerhetstermostat.
Handtag – Infravärmaren har ett praktiskt handtag som gör den enkel att flytta på.

Teknisk specifikation Solaria Evo och Solaria Evo S

Varumärke

Olimpia Splendid

Modell

Solaria Evo (Svart)
Solaria Evo S (Silver)

99545 - Svart

Artikelnummer

99396 - Silver

Effekt

W

400-800-1200
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Energi

Volt/Hz

230/50

Mått

mm

325 x 585 x 170

Vikt (utan förpackning)

kg

1,8

Säkerhetstermostat

√

Oscillationsfunktion 90°

√

Tippskydd

√

Handtag

√

Oscillerar 90°

Enkel att använda

Halogenteknologi
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