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Halogeninfra ELIR

Användningsområden
ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för 
alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö. ELIR är 
lätt, stabil och flyttbar och passar även bra för tillfällig 
uppvärmning på bl.a byggplatser. Den koncentrerade 
värmeavgivningen gör ELIR till ett bra komplement 
till avfuktare för torkning av områden med fuktskador. 
Hög kapslingsklass (IP65) gör det möjligt att använda 
värmaren i de allra flesta miljöer.

Komfort
Värmestrålare ger intensiv, behaglig värme och förlänger 
sommarsäsongen. Eftersom värmestrålare inte har några 
rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftrörelser 
eller spridning av damm och andra partiklar.

Drift och ekonomi
Värmestrålare ger snabbt värme, är enkla och flexibla 
att installera och kräver minimalt underhåll. Eftersom 
det är den träffade ytan som värms upp och inte luften, 
är värmestrålare mycket energieffektiva. Detta gäller 
särskilt utomhus. En värmestrålare är också mycket 
mer energieffektiv, säkrare och renare än en värmare 
som värms upp med hjälp av gas.

Design
ELIR har en genomtänkt design i kompakt format. 
Enkel, robust och lätt (1 kg). ELIR har inget skyddglas 
vilket medför 10–15 % högre verkningsgrad jämfört med 
en glasförsedd värmare med samma kapslingsklass.
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Produktfakta

Elvärme 

Installationshöjd

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

För alla utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

•	 Samtliga	delar	är	korrosionsskyddade.

•	 Hölje/reflektorer	av	högblank	aluminium	med	
maximal korrosionsbeständighet.

•	 ELIR	väggmonteras	med	medföljande	konsol	eller	
hängs i tak. Den kan också monteras på stativ för 
flyttbar uppvärmning. Takupphängningsdetaljer och 
stativ beställs separat.

•	 Grå	plintboxar	av	värme-	och	vädertålig	plast.	Färg:	
RAL	7035,	NCS	1502-G.
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 Min. avstånd 
[mm]

Tak A 400

Vägg, produktens långsida B 600

Vägg, produktens kortsida C 600

Lättantändligt material D 1000

Golv E 1800
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Typ E-nr Värmeeffekt 
 
 [W]

Spänning 
  
[V]

Ström 
  
[A]

Max. lamp-
temperatur 
[°C]

Mått 
LxHxB 
[mm]

Vikt 
 
[kg]

ELIR12 85 700 86 1200 230V~ 5,2 2000 712x112x83 1,0

Halogeninfra ELIR

Kapslingsklass: (IP65), spolsäkert utförande.
CE-märkt.

Fig. 1: Minimimått vid fast montage.


