
 

 

Panouri Radiante InfraPanel 

Prezentare 

Panourile radiante infraroșu InfraPanel au fost concepute și se 

fabrică la Tîrgu Mures în România. Sunt produse fiabile, certificate 

OICPE. 

 

Carcasa este realizată din tablă zincată vopsită în camp 

electrostatic, avand o rezistență deosebita la coroziune. 

Vopseaua aplicata la suprafata panoului radiant infrarosu 

InfraPanel este termorezistiva, iar structura speciala a acesteia 

amplifica emisia de infrarosu a carcasei. 

Culoarea standard este alba, iar la comenzi speciale (peste 30 

bucati) se poate opta si pentru alte culori. 

Panourile dispun de un aspect extrem de elegant, ultra-plat, avand o grosime de numai 2.5cm. 

 

Panourile radiante InfraPanel au o rata de eficienta apropiata de 100% si se bazeaza pe principiul 

transformarii energiei radiante in energie termica la intalnirea unor corpuri sau obiecte. Energia 

consumata este  transformata in radiatie infrarosu 95% si doar 5% reprezinta convectie. Aproape toata 

caldura infrarosu este radiata intr-o singura directie (in fata) datorita izolatiei de calitate aplicata pe 

partea din spate a panoului. 

 

 

 

Avantaje: 

• Produse in Romania 

• Design ultra-plat, elegant 

• Fiabilitate și garanție de 3 ani 

• Instalare ușoară (fără să necesite autorizații) 

• Fără costuri de intreținere (sau verificare periodică) 

• Izolație de calitate pentru direcționarea căldurii în față 

• Protecție la supraîncălzire și rezistență la suprasarcină 

• Montaj usor pe perete sau pe tavan 

 

 

 



 

Gama de produse 

InfraPanel 300 

 

Putere  300W 

Montaj  Perete sau Tavan 

Lungime 60 cm 

Lătime 30 cm 

Grosime 2,5 cm 

Culoare Albă 

Greutate 5,00 kg 

Termostat 
Conectare la termostat 

ambiental extern 

Suprafață încălzită 
3-4 mp cu înălțime de 2,5m 

și bine izolată 

Producător InfraPanel România 

 

 

 

InfraPanel 500 

 

Putere  500W 

Montaj  Perete sau Tavan 

Lungime 60 cm 

Lătime 60 cm 

Grosime 2,5 cm 

Culoare Albă 

Greutate 7,00 kg 

Termostat 
Conectare la termostat 

ambiental extern 

Suprafață încălzită 
4-6 mp, înălțime de 2,5m și 

bine izolată 

Producător InfraPanel România 

 

 

 

 



 

InfraPanel 800 

 

Putere  800W 

Montaj  Perete sau Tavan 

Lungime 90 cm 

Lătime 60 cm 

Grosime 2,5 cm 

Culoare Albă 

Greutate 10,00 kg 

Termostat 
Conectare la termostat 

ambiental extern 

Suprafață încălzită 
10-13 mp, înălțime de 2,5m 

și bine izolată 

Producător InfraPanel România 

 

 

 

InfraPanel 1000 

 

Putere  1000W 

Montaj  Perete sau Tavan 

Lungime 120 cm 

Lătime 60 cm 

Grosime 2,5 cm 

Culoare Albă 

Greutate 12,00 kg 

Termostat 
Conectare la termostat 

ambiental extern 

Suprafață încălzită 
15-18 mp, înălțime de 

2,5m și bine izolată 

Producător InfraPanel România 

 

 

 

 

 

 

 


