
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Grelha frontal em alumínio

• Coberturas laterais em alumínio fundido

• Suporte de metal para montagem na parede

• Grau de proteção elevado (IPX5) que torna o produto
   particularmente adequado para o exterior

• Sem combustão, sem risco de odores ou agentes 
poluentes

• O design intemporal assegura a integração em 
qualquer ambiente

• Distribuição de calor não afetada pelas 
   correntes de ar

• Leve

• Produção imediata de calor

• Máxima segurança

• Alta eficiência de irradiação, oferecendo economia
  de energia significativa

• Manutenção reduzida e alta confiabilidade

• Lâmpada duradoura (5000h em ambiente aberto)

• Adequado para temperaturas até -20º C

AQUECER RAPIDAMENTE
EM ÁREAS LOCALIZADAS
LIBERTAÇÃO DE CALOR DE FORMA IMEDIATA

QUANDO ARREFECE,
NÓS DAMOS-LHE CALOR.

Em ambientes indoor ou outdoor, é particularmente 
indicado para quando é necessário um aquecimento 
rápido e forte em determinadas áreas localizadas.

Através de um sistema de infra-vermelhos, o 
Thermologika Soleil Plus liberta calor de forma imediata, 
sem qualquer perigo de combustão, produção de 
agentes poluentes ou odores.

Este aquecedor vem com um suporte de metal que 
permite a sua montagem na parede, o que garante uma 
longevidade e uma eficiência inigualáveis, assim como 
uma estética moderna e sofisticada.

O design e a resistência aliam-se à alta performance, o 
que permite que funcione mesmo em climas mais 
severos (adequado para ser utilizado até aos - 20º C).

AQUECEDOR INFRA-VERMELHOS THERMOLOGIKA DA VORTICE



THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS
AQUECEDOR A INFRA-VERMELHOS
LIBERTAÇÃO DE CALOR EM ÁREAS LOCALIZADAS

DISTRIBUIDOR OFICIAL
www.climastore.pt

Largo Luís Chaves, 15 (à Av. Rainha D. 
Leonor) Apart. 6041-EC Lumiar 
1601-901 Lisboa    Tel. 21 759 92 00/01    
Email. info@climastore.pt

IMQ: performance C.E.I para desempenho de produtos,
certificada pelo Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

CE: Em conformidade com a legislação respectiva da União
Europeia segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 765/2008.

DIMENSÕES

DADOS TÉCNICOS E DE UTILIZAÇÃO

Size A (mm) 395

Size B (mm) 130

Size C (mm) 120

Absorbed Current max (A) 6,5

Absorbed Power max (W) 1500

Frequency (Hz) 50

Insulation Class I °

IP X5

Voltage (V) 230

Weight (Kg) 1,5


