
OHRIEVAČE ENSA 

ÚSPORA ENERGIE A PEŇAZÍ 
MODERNOSŤ A ELEGANCIA

MODEL 

ENSA P750E



• Moderné a účinné infrapanely s príkonom 750W do domácností, kancelárskych i iných
priestorov

• Vyhrievajte štýlovo, zároveň efektívne a šetrne - do 50W na 1m2
• Dlhodobá moderná investícia so životnosťou až 30 rokov a úsporou do 50% 
• Nádherné dizajnové prvky, ale aj jednoduché riešenia presne podľa Vašich predstáv

PARAMETRE

Vykurovaný priestor:

do 15 m² (42 m³)
Ako hlavné kúrenie: 12-14 m² (36-42 m³)

Ako doplnkové kúrenie: 13-15 m² (39-42 m³)

• Maximálna teplota panelu: 85°C ±5°C 
• Termostat: digitálny dotykový + ovládač, regulácia teploty 5 – 30 °C 
• Spôsob inštalácie: nástený 
• Rozmery: 500x1000x50 mm 
• Príkon: 750W 
• Prúd: 3,4A 
• Typ ohrievača: Hybrid DUO: dlhovlnné infračervené + konvekcia

• Ďalšie možnosti:  pripojenie ďalších dvoch panelov bez termostatu

• Farba: biela

BEŽNÁ CENA    331, -   EUR S DPH

Sálavé infrapanely ENSA Vám ponúkajú:
• hybridný systém vykurovania (infračervené + konvektívne) so vstavaným digitálnym termostatom
a ovládačom
• jednoduchú a rýchlu inštaláciu
• rýchly ohrev a bezhlučnú prevádzku
• vysokú prevádzkovú bezpečnosť
• šetrenie miesta vo Vašom priestore vďaka plochej konštrukcii
• odstránenie plesní zo stien, stropov a podláh
• takmer žiadnu údržbu
• jednoduchú reguláciu teploty — pomocou vstavaného termostatu (nezávislá regulácia tepla v 
každej miestnosti, nemusíte zbytočne preplácať za vykurovanie priestorov, ktoré sú malo 
využívané)

Taktiež naše ohrievače:
• Nevíria prach

• Nespaľujú kyslík
• Zabraňujú usadzovaniu vlhkosti na stenách



Termostat so vstavaným digitálnym dotykovým displejom s funkciou 7 dní / 24 hod. umožňuje 
jednoducho regulovať teplotu v miestnosti. Nastavte si požadovanú teplotu a systém ju bude 
automaticky udržiavať (panel sa vypína, keď kúrenie nie je potrebné) . Takýto režim výrazne šetrí 
elektrickú energiu. Ohrievač ENSA s indexom " E " je vybavený káblom a vidlicou. Stačí zavesiť 
na stenu a už iba zapnuť do najbližšej elektrickej zásuvky. Taktiež pre Vaše pohodlie sme pridali 
diaľkové ovládanie. Odteraz môžete ovládať vykurovanie aj na diaľku do 10 metrov!

Ďalšie parametre:

Špeciálna konštrukcia zabezpečuje dva typy prenosu tepla : infračervené teplo a prirodzená 
konvekcia . Okrem toho, teplo sa vyžiaruje z oboch strán vykurovacieho telesa, vďaka čomu sa 
vyhrievajú predmety aj steny. Tento princíp umožňuje efektívnu distribúciu tepla v tých oblastiach, 
kde je to potrebné. Ako výsledok - pre vykurovanie rovnakých priestorov ohrievač ENSA 
spotrebuje takmer o 50 % menej energie v porovnaní s klasickými vykurovacími systémami, a 
samozrejme Vám umožní ušetriť na platení za vykurovanie až 50 % . Dodatočnou výhodou je to, že
ohrievače ENSA nesú minimálnu záťaž na elektrickú sieť . Vďaka tejto vlatnosti panely môžu byť 
použité v domoch vybavených staršou elektrickou sieťou . Na rozdiel od bežných konvektorov , 
panel ENSA nespaľuje prach, sú vhodné pre vykurovanie kancelárskych a obchodných priestorov , 
rovnako ako aj pre byty a rodinné domy. Konštrukcia našich infrapanelov je úplne bezpečná. Vďaka
zabudovanému vykurovaciemu prvku je vylúčené nebezpečenstvo vzniku požiaru a nízka teplota 
povrchu (85° C) vylučuje popáleniny a možný negatívny dopad na prvky interiéru .

YO`S Energy s.r.o.
Authorized representative of Ensa in EU

Dovoz a distribúcia infračervených vykurovacích panelov
Špitálska 53, 81101 Bratislava, Slovensko

office: Rajská 4, 81108 Bratislava, Slovensko
sklad: Nobelová 9/A, Tirex s.r.o.
e-mail: sales  @yosenergy.com 

skype: ensaeu_sales
tel.: + 421944272900 (SK, RU, EN)
tel.: + 421949213568 (SK, RU, EN)

www.ensaeu.com

ENSA V EÚ

LITVA: TECHNORAMA, BIGBOX, ERMITAŽAS
POĽSKO: BAYZONE

SLOVENSKO: UP Agency s.r.o. 

http://www.bigbox.lt/Smulki-buitine-technika/Klimato-kontroles-technika/Infraraudonuju-spinduliu-
sildytuvai/Infraraudonuju-spinduliu-konvektorinis-sildytuvas-ENSA-P750G-VISIO.html 

http://bayzone.pl/4837-grzejniki-na-podczerwie?p=2 

http://www.produktovykatalog.sk/Infrapanely-c1_87_4.htm 

mailto:sales@yosenergy.com
http://www.produktovykatalog.sk/Infrapanely-c1_87_4.htm
http://bayzone.pl/4837-grzejniki-na-podczerwie?p=2
http://www.bigbox.lt/Smulki-buitine-technika/Klimato-kontroles-technika/Infraraudonuju-spinduliu-sildytuvai/Infraraudonuju-spinduliu-konvektorinis-sildytuvas-ENSA-P750G-VISIO.html
http://www.bigbox.lt/Smulki-buitine-technika/Klimato-kontroles-technika/Infraraudonuju-spinduliu-sildytuvai/Infraraudonuju-spinduliu-konvektorinis-sildytuvas-ENSA-P750G-VISIO.html
http://www.ensaeu.com/
mailto:sales@yosenergy.com

	PARAMETRE
	Vykurovaný priestor:

