HELIOSA® HI DESIGN

СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ, МОДЕРЕН ДИЗАЙН И ТОПЛИНА
СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ ИКОНОМИИ НА ЕНЕРГИЯ
Star Progetti – водещ производител на
инфрачервени отоплителни прибори от
1993 година, разработи иновативната
серия продукти HELIOSA® HI DESIGN,
която съчетава в себе си най-съвременната технология за инфрачервено
зоново отопление с модерен дизайн и
висока енергийна ефективност.

Днес, енергийната ефективност е сред най-дискутираните теми в света, а отоплението винаги е било една от най-енергоемките технологии,
нужни за комфорта и нормалното съществуване
на човека.
Пресечната зона на тези две области се нарича
инфрачервено зоново отопление. Инфрачервените отоплителни тела са изключително ефективни там, където традиционните отоплителни системи са неподходящи или твърде скъпи.
Отоплението се извършва с инфрачервени лъчи,
които осигуряват незабавно топлоотдаване веднага след включване на отоплителя.



Отоплителните тела HELIOSA® HI DESIGN са инвестиция с изключително бърза възвръщаемост.
Благодарение на инфрачервената технология в

комбинация с патентования параболичен рефлектор тези тела разпръскват по оптимален начин
необходимата топлина в отопляемата зона,
като използват съществено по-малко електроенергия.

ПОЛЗИ ОТ ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ТЕЛА

HELIOSA® HI DESIGN

Избирате отоплителното тяло, което е
най-подходящо за вашите нужди и стил.
● Мигновено затопляне на помещението
● Локализирано, равномерно, зонирано отопление - само където е необходимо
● Без предварително загряване
● Пълни възможности за насочване на отоплението
● Чисто - без горене и неприятна миризма
● Не се влияе от климатичните условия
● Не замърсява
● Икономии на енергия до 60% в сравнение с
други решения
● Конкурентна цена
● Всички уреди са тествани един по един и
сертифицирани
● Технологията с инфрачервени лъчи не вреди
на човешкия организъм и затова няма противопоказания. Оборудване с подобни характеристики се използва в медицинския сектор.

Гарантирана ниска консумация и
висока температура на средата.
Дизайн на Star Progetti group.
Всички модели са регистрирани.



HELIOSA® HI DESIGN, ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЯ

HELIOSA
HI DESIGN® 11

С отоплителните тела на
HELIOSA® HI DESIGN отоплявате само
където и когато е необходимо.
● Къщи, мазета, вътрешни дворове
● Открити/закрити работни площи

HELIOSA
HI DESIGN® 22

● Съблекални, спортни и фитнес зали
● Тераси, открити външни площи
● Зимни градини, веранди

HELIOSA
HI DESIGN® 33

● Под навеси, чадъри, открити барове
● Ресторанти, хотели и барове
● Исторически сгради
● Селскостопански сгради, ферми

HELIOSA
HI DESIGN® 44

● SPA центрове, басейни
● Църкви
● Oфиси, зали за срещи

HELIOSA
HI DESIGN® 55

● Изложбени зали, салони
● Бутици, магазини, супермаркети
● Хижи (включително за компенсиране 		
на недостатъчно отопление)

HELIOSA
HI DESIGN® 66

● Болници
● Гаражи
● Голф игрища, къмпинги

HELIOSA
HI DESIGN® 77

● Ски курорти
● Складове
HELIOSA
HI DESIGN® 88
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HELIOSA 11 - 2000 WATT IP 20 (код за поръчка 11B20 /11FM20)
• Въртящ се модел с възможност за монтаж на стена или подвижна конструкция
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 5 м кабел с ключ
- щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена и подвижна конструкция
• Максимална височина на монтаж 1.90 - 2.20 м
• Цветове: Бял Carrara RAL 9016 (код за поръчка 11B20) или Графит (код за поръчка 11FM20)
• Отопляема площ около 12 – 15 м2

HELIOSA 11 - 1500 WATT IPX5
ВОДОУСТОЙЧИВА (код за поръчка 11BX5)
• Въртящ се модел за монтаж под чадър, навес или на стена
• Подходящ за монтаж под сенник/чадър с помощта на специална скоба
• Мощност 1500 W
• Степен на защита IPX5 - изцяло защитен срещу дъжд и водни пръски
(European Patent Pending)
• Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел
- решетка от неръждаема стомана
- аксесоари за монтаж под чадър или на стена
- аксесоари за монтаж под козирка
• Максимална височина на монтаж 2.00 - 2.30 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 12 – 15 м2

Размери

45,5 x 13 x 9

cм

Опаковка

50,5 x 21 x 14,5

cм

Нето тегло

1,00

кг

Бруто тегло

1,90

кг

Брой в пале

96

Баркод



8025947102800

(код за поръчка 11B20 Бял Carrara)

8025947102824

(код за поръчка 11FM20 Графит)

8025947102817

(код за поръчка 11BX5 Бял Carrara)

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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HELIOSA 22 - 1500 W IP 20 (код за поръчка 22B15)
• Въртящ се модел за монтаж на стена
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 1500 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 2.20 - 2.30 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 22 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 22B20)
• Въртящ се модел за монтаж на стена
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Налични аксесоари:
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за стенен монтаж
• Максимална височина на монтаж 2.20 - 2.30 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 15 – 20 м2

HELIOSA 22 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 22BMOB)
• Модел за монтаж на подвижна стойка
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ
- щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж върху стойка
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

Размери

49 x 19 x 9

cм

Опаковка

50,7 x 24 x 21,5

cм

Нето тегло

1,47

кг

Бруто тегло

2,37

кг

Брой в пале

49

Баркод



8025947102831

(код 22B15 Бял Carrara)

8025947102848

(код 22B50 Бял Carrara)

8025947102855

(код 22BMOB Бял Carrara)

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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HELIOSA 33 - 1300 W IP 20 (код за поръчка 33B13)
• Въртящ се модел за монтаж на стена или подвижна конструкция
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 1300 W ел. крушка с R7S CAPS
• Широк рефлектор
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ
- щепсел шуко
- решетка
- скоба за монтаж на стена или подвижна конструкция
• Максимална височина на монтаж 1.90 - 2.20 м
• Цвят: Слонова кост RAL 1013
• Отопляема площ около 15 м2

10

Размери

43,5 x 12 x 13,5

cм

Опаковка

44 x 20 x 20

cм

Нето тегло

1,10

кг

Бруто тегло

2,00

кг

Брой в пале

64

Баркод

8025947102862

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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44

HELIOSA 44 - 1500 W IP 20 (код за поръчка 44B15)
• Въртящ се модел за монтаж на стена
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 1500 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 2.30 - 2.50 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 20 м2

HELIOSA 44 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 44B20)
• Въртящ се модел за монтаж на стена
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 2.30 - 2.50 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 20 - 25 м2

HELIOSA 44 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 44BMOB /44FMOB)
• Модел за монтаж на подвижна стойка
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел
- щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана
- аксесоар за монтаж върху подвижна конструкция
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016 (код 44BMOB) или Графит (код 44FMOB)
• Отопляема площ около 20 - 25 м2
Размери

45,5 x 14 x 15,7

cм

Опаковка

49,5 x 26,5 x 21

cм

Нето тегло

1,60

кг

Бруто тегло

2,50

кг

Брой в пале

42

Баркод

12

8025947102879

(код 44B15 Бял Carrara)

8025947102886

(код 44B20 Бял Carrara)

8025947102893

(код 44BMOB Бял Carrara)

8025947102809

(код 44FMOB Графит)

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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HELIOSA 55 - 1500 W IP 20 (код за поръчка 55B15)

55

•Въртящ се модел за монтаж на стена
•Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
•Мощност 1500 W
•Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел, решетка от неръждаема стомана
- аксесоар за монтаж на стена
•Максимална височина на монтаж 2.50 - 2.80 м
•Цвят: Бял Carrara RAL 9016
•Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 55 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 55B20)
•Въртящ се модел за монтаж на стена
•Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
•Мощност 2000 W
•Степен на защита IP 20
•Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел
- решетка от неръждаема стомана
- аксесоар за монтаж на стена
•Максимална височина на монтаж 2.50 - 2.80 м
•Цвят: Бял Carrara RAL 9016
•Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 55 - 1500 W IPX5
ВОДОЗАЩИТЕНА (код за поръчка 55BX5 / 55FMX5)
•Въртящ се модел със скоба за монтаж на стена или подвижна конструкция
•За открити външни площи
•Мощност 1500 W
•Степен на защита IPX5 - Изцяло защитен срещу дъжд и водни пръски
(European Patent Pending)
•Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел, щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана, скоба за монтаж на стена и подвижна
конструкция
•Максимална височина на монтаж 2.50 - 2.80 м
•Цвят: Бял Carrara RAL 9016 (код 55BX5) или Графит (код 55FMX5)
•Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 55 - 2000 W IP20 (код за поръчка 55BMOB / 55FMOB)
•Модел за монтаж на подвижна стойка
•Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
•Мощност 2000 W
•Степен на защита IP20
•Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел, щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана, скоба за монтаж на подвижна конструкция
•Цвят: Бял Carrara RAL 9016 (код 55BMOB) или Графит (код 55FMOB)
•Отопляема площ около 15 - 20 м2
Размери

46,5 x 14 x 22

cм

Опаковка

51,7 x 32,3 x 21,5

cм

Нето тегло

1,90

кг

Бруто тегло

2,80

кг

Брой в пале

35

Баркод

14

8025947102916

(код 55B15 Бял Carrara)

8025947102923

(код 55B20 Бял Carrara)

8025947102930

(код 55BX5 Бял Carrara)

8025947102961

(код 55FMX5 Графит)

8025947102947

(код 55BMOB Бял Carrara)

8025947102954

(код 55FMOB Бял Carrara)

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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66
HELIOSA 66 - 1500 W IP20 (код за поръчка 66B15)
• Въртящ се модел със скоба за монтаж
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 1500 W
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел, решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 2.50 - 2.80 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 66 - 2000 W IP20 (код за поръчка 66B20)
• Въртящ се модел със скоба за монтаж
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- 1.5 м електрически кабел, решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 2.70 - 3.00 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 66 - 1500 W IPX5
ВОДОУСТОЙЧИВА (код за поръчка 66BX5 / 66FMX5)
• Въртящ се модел със скоба за монтаж на стена или подвижна поставка
• За открити външни площи
• Мощност 1500 W
• Степен на защита IPX5 - Изцяло защитен срещу дъжд и водни пръски
(European Patent Pending)
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел, щепсел шуко, решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена или на подвижна конструкция
• Максимална височина на монтаж 2.50 - 2.80 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016 (код 66BX5) или Графит (код 66FMX5)
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

HELIOSA 66 - 2000 W IP20 (код за поръчка 66BMOB /66FMOB)
• Модел за монтаж на подвижна стойка
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност: 2000 W
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ, щепсел шуко, решетка от неръждаема стомана
- опора за монтаж върху подвижна конструкция
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016 (код 66BMOB) или Графит (код 66FMOB)
• Отопляема площ около 18 - 25 м2
Размери

51 x 16 x 21,5

cм

Опаковка

56 x 32 x 21,5

cм

Нето тегло

2,10

кг

Бруто тегло

3,00

кг

Брой в пале

35

Баркод

16

8025947102985

(код 66B15 Бял Carrara)

8025947102992

(код 66B20 Бял Carrara)

8025947102978

(код 66BX5 Бял Carrara)

8025947103005

(код 66FMX5 Графит)

8025947103012

(код 66BMOB Бял Carrara)

8025947103029

(код 66FMOB Графит)

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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77

HELIOSA 77 - 1500 W IP20 (код за поръчка 77B15T)
• Въртящ се модел за монтаж на стена или върху подвижна стоманена
конструкция SCALA
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 1500 W ел. крушка с R7S CAPS
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел и щепсел шуко
- дистанционно управление за вкл. 50% - 100% - СТОП, намалява консумацията на
енергия, плавен пуск
- решетка от неръждаема стомана
- аксесоар за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 2.30 - 2.50 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

18

Размер

47,5 x 14 x 15,5

cм

Опаковка

52,5 x 21,5 x 21,5

cм

Нето тегло

1,70

кг

Бруто тегло

2,60

кг

Брой в пале

49

Баркод

8025947103036

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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HELIOSA 88 - 3000 W IP20 (код за поръчка 88B30)
• Въртящ се модел със скоба монтаж на стена
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 3000 W (2x1500 W) ел. крушка с R7S CAPS
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- дистанционно управление за вкл. 50% - 100% - СТОП, намалява консумацията на
енергия, плавен пуск
- решетка от неръждаема стомана
- скоба за монтаж на стена
• Максимална височина на монтаж 3.00 м
• Цвят: Бял Carrara RAL 9016
• Отопляема площ около 20 - 25 м2

20

Размери

89 x 15 x 15,5

cм

Опаковка

95,5 x 21,3 x 21

cм

Нето тегло

3,00

кг

Бруто тегло

3,90

кг

Брой в пале

24

Баркод

8025947103043

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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HELIOSA 990 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 990)
• Модел върху подвижна стойка с отоплително тяло HELIOSA 11,
стойка Scala в прозрачен поликарбонат и стоманен постамент в бял цвят.
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ
- щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана
- аксесоар за монтаж към подвижна стойка Scala
• Цвят на отоплителното тяло: Бял Carrarа RAL 9016
• Стойка в прозрачен поликарбонат
• Отопляема площ около 12 - 15 м2

HELIOSA 991 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 991) Бял Carrara
HELIOSA 992 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 992) Графит
• Модел върху подвижна стойка с отоплително тяло HELIOSA 11,
стойка Scala в цвят стомана
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP 20
• Налични аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ
- щепсел шуко
- решетка от неръждаема стомана
- аксесоар за монтаж към подвижна стойка
• Лампа и стойка Scala в цвят Бял Carrarа RAL 9016 (код 990)
• Лампа и стойка Scala в цвят Графит (код 991)
• Отопляема площ около 12 - 15 м2
Размери на отоплителното тяло

45,5 x 13 x 9

cм

Размери на стойката

50 x 38

cм

Широчина на стойката SCALA

9

cм

Височина

213

cм

Опаковка

107 x 44 x 10
50,5 x 21 x 14,5

cм (стойка)
cм (лампа)

Нето тегло

9,60 kг

код ( 990)

Бруто тегло

10,50 kг

код ( 990)

Нето тегло

12,40 кг

код ( 991-992)

Бруто тегло

13.30 кг

код ( 991-992)

Брой в пале

21

Стойката SCALA се състои от 3 части

8025947103050 (код 990)
Баркод

8025947103067 (код 991)
8025947103074 (код 992)
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HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

991
992

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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993

HELIOSA 993 - 3000 W IP X5
ВОДОЗАЩИТЕНА (код за поръчка 993)
• Изцяло въртящ се модел, с регулиране на височината и подвижни рамена: може да
насочвате инфрачервените лъчи в подходящата посока когато и както желаете
• За открити външни площи
• Мощност 3000 W (2x 1500 W)
• Степен на защита IPX5 - Изцяло защитен срещу дъжд и водни пръски
(European Patent Pending)
• Включени аксесоари:
- 4 м електрически кабел
- щепсел шуко
- отделен бутон за включване на всяко отоплително тяло
• Механизъм против преобръщане — захранването се прекъсва, ако се наклони
• Отоплителното тяло и стойката са от стомяна, в цвят Графит
• Отопляема площ около 22 - 24 м2

24

Размери на отоплителното тяло

45.5 x 13 x 9

cм

Височина

210

cм

Опаковка

29 x 49 x 105

cм

Нето тегло

18,00

kг

Бруто тегло

22,20

kг

Брой в пале

7

Баркод

8025947103081

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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995
HELIOSA 994 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 994)
• Модел върху подвижна стойка с отоплително тяло HELIOSA 66
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ
- щепсел шуко
• Стойка Giraffa в цвят Графит
• Отопляема площ около 18 - 25 м2
Размери на отоплителното тяло

51 x 16 x 21,5

cм

Размери на стойката

50x50

cм

Височина

236

cм

Опаковка

110 x 30 x 14
56 x 32 x 21,5

cм (стойка)
cм (лампа)

Нето тегло

15,00

kг

Бруто тегло

17,00

kг

Брой в пале

16

Баркод

8025947103098

HELIOSA 995 - 2000 W IP 20 (код за поръчка 995)
• Модел на подвижна стойка с отоплително тяло HELIOSA 55
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 2000 W
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- 5 м електрически кабел с ключ
- щепсел шуко
• Стойка Giraffa в цвят Графит
• Отопляема площ около 15 - 20 м2

26

Размери на отоплителното тяло

46,5 x 14 x 22

cм

Размери на стойката

50 x 50

cм

Височина

234

cм

Опаковка

110 x 30 x 14
51,7 x 32,3 x 21,5

cм (стойка)
cм (лампа)

Нето тегло

14,90

kг

Бруто тегло

16,80

kг

Брой в пале

16

Баркод

8025947103104

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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HELIOSA 996 - 3000 W IP 20 (код за поръчка 996) Бял Carrara
HELIOSA 997 - 3000 W IP 20 (код за поръчка 997) Графит
• Модел с 2 отоплителни тела HELIOSA 11 и подвижни, гъвкави рамена
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 3000 W (2x 1500 W)
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- аксесоар за стенен монтаж, 2 бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.
• Стоманена стойка в бял цвят Carrara RAL 9016 (код 996) или Графит (код 997)
• Отопляема площ около 22 - 24 м2
Размери на отоплителното тяло

45,5 x 13 x 9

cм

Разтвор на рамото

100

cм

Разстояние от стената

43

cм

Опаковка

47 x 47 x 24

cм

Нето тегло

3,80

kг

Бруто тегло

4,80

kг

Брой в пале

21

Баркод

8025947103111

(код 996 Бял Carrara)

8025947103128

(код 997 Графит)

HELIOSA 998 - 1500 W IP 20 (код за поръчка 998) Бял Carrara
HELIOSA 999 - 1500 W IP 20 (код за поръчка 999) Графит
• Модел с отоплително тяло HELIOSA 11 и въртящо се гъвкаво рамо
• Предназначен за вътрешни или закрити външни площи
• Мощност 1500 W
• Степен на защита IP20
• Включени аксесоари:
- аксесоар за монтаж на стена, бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
• Стоманена стойка в цвят Бял Carrara RAL 9016 (код 998) или Графит (код. 999)
• Отопляема площ около 15 - 20 м2
Размери на отоплителното тяло

45,5 x 13 x 9

cм

Разстояние от стената

40

cм

Опаковка

47 x 47 x 12

cм

Нето тегло

2,20

kг

Бруто тегло

3,20

kг

Брой в пале

16

Баркод

28

8025947103135

(код 998 Бял Carrara)

8025947103142

(код 999 Графит)

HELIOSA® HI DESIGN е запазена търговска марка на STAR PROGETTI
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999

Гъвкавите рамена позволяват отоплителните тела да се насочват в
желаната посока.

НЮ СИСТЕМ ООД
е ексклузивен дистрибутор за българския пазар на продуктовата
гама инфрачервени отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN
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НЮ СИСТЕМ ООД - ексклузивен дистрибутор за
българския пазар на италианската фирма Star
Progetti за продуктовата гама инфрачервени
отоплителни тела HELIOSA® HI DESIGN.
НЮ СИСТЕМ предлага решения за енергийна
ефективност и сигурна сградна инфраструктура, даващи възможност за значителни икономии
на енергия в сгрдите и щадящи околната среда.
За надеждното изпълнение на тези решения,
компанията залага на съвременно технологично ноу-хау в партньорство с водещи световни
производители.

НЮ СИСТЕМ предлага пълна гама от услуги за изграждане на оптимално решение за зоново отопление:

● изчисление
● зониране
● проектиране и изработка на табло
за управление
● доставка
● монтаж
● гаранционно и следгаранционно
обслужване
30

ТРАДИЦИОННИ СИСТЕМИ С ТОПЪЛ
ВЪЗДУХ

При традиционните системи
топлият въздух се качва нагоре,
разделя се на слоеве и се губи
при отваряне на помещението.
Помещението се изстудява лесно, а разходите за отопление са
високи.
HELIOSA®HI DESIGN

Отоплението се насочва и
поддържа върху желаната площ,
без загуби. Така е възможно да
се получи качество, подобно на
топлината на слънчевите лъчи,
комфортна среда, без шум и
замърсяване, с желаната продължителност и със значителни
икономии на енергия.

ТОЛКОВА СА ЛЕСНИ И УДОБНИ ЗА УПОТРЕБА
За разлика от други решения за отопление на открито, при IR отоплителните тела на HELIOSA®
HI DESIGN няма неприятна миризма. Те не се влияят от климатичните условия и не загасват от
вятъра. Няма нужда от специална поддръжка, свързана със зареждане на газовата бутилка. Включвате уреда и готово! Комфортът е осигурен.

СРАВНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Работа на отоплителното
тяло

Разход за газ за газови
отоплителни тела*
28.00 лв

Разход за електричество за
инфрачервени отоплителни
тела*
1.68 лв

Спестявате, като
използвате инфрачервени
отоплителни тела:*
26.32 лв

10 часа
50 часа

140.00 лв

8.40 лв

131.60 лв

500 часа

1 400.00 лв

84.00 лв

1 316.00 лв

5000 часа

14 000.00 лв

840.00 лв

13 160.00 лв

*Изчисление на разходите за
газ за 500 часа работа: газово
отоплително тяло: 500 ч. Х 2.80 лв.
(2л/час) = 1400 лева

Изчисление на разходите за
електричество за 500 часа:
инфрачервено отоплително тяло
1500 W: 1.2кW x 500 ч. Х 0.14 лв./кВ
ч = 84 лева

* Не са включени разходи за смяна
на газови бутилки, организиране на
доставка, допълнителни приходи
от увеличена клиентела

Примери за монтаж

в ъглите

стенен монтаж

на срещуположни стени

идеално позициониране: стенен
монтаж + таванен монтаж
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ДИЗАЙН, ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО ОТОПЛЕНИЕ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРОИЗВЕДЕНИ В ИТАЛИЯ

Всички търговски марки, модели и други отличителни знаци, които са собственност на
Star Progetti S.p.a. са запазени в съответствие със съществуващото законодателство по
отношение на правата за индустриална собственост. Снимките и текстът са със запазени
права. Всяко възпроизвеждане и/или употреба, дори частична, свързана с въпросните материали, без изричното писмено разрешение от страна на Star Progetti S.p.a. се наказва от закона.
Star Progetti S.p.a. си запазва правото да променя продуктите без предварително известие.
Фотографии - Gianni Beretta с ексклузивните права на Star Progetti S.p.a.

EКСКЛУЗИВЕН ДИСТРИБУТОР НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ HELIOSA® HI DESIGN
НЮ СИСТЕМ ООД

тел.: +359 (2) 862 54 12
факс: +359 (2) 862 54 13
бул. Г. М. Димитров бл. 60 е-mail: office@newsystem.bg
1172 София, България
http://newsystem.bg

