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פאנל חימום אינפרא אדוםקונווקטורחימום תת רצפתי

 חימום בתים באמצעות פאנלים עשויים קרמיקה נחשב פופולרי במדינות קרות
 מיוחד, אבל גם בישראל הוא הולך ותופס תאוצה. כשמחשבים את העלות

 הכוללת ואת ההתקנה הפשוטה – זה נראה כמו הפתרון המושלם. פאנלים
 ניתנים לתלייה על הקיר או להנחה על הרצפה באמצעות רגליות. אפשר לגם

 לנייד אותם ממקום למקום והם לא מייבשים את האוויר. כדי להגביר את יעילותם
 מומץ להתקין אותם בגובה של עד 2 מטר מהרצפה. באמצעות ווסת ניתן לשלות

   על טמפרטורה של שכבת קרמיקה בין 60 ל95 מעלות

 הפאנלים ניתנים להתקנה עצמית בכל מקום בבית או במשרד ולהפעלה פשוטה
 ומהירה. העובדה שהם עשויים קרמיקה שאוגרת ומפיצה חום בטכנולוגיית
 אינפרא- אדום, הופכת אותם לחסכוניים בחשמל, נוחים לשימוש וכמובן –

 בטיחותיים ביותר. השליטה עליהם היא באמצעות ווסת בקרה שמאפשר כיוון לפי
 תוכנית החימום הרצויה

 הפאנלים מתחברים לשקע חשמלי ואינם מכבידים על צריכת החשמל הביתית. למעשה, הם צורכים כ-0.45 קוט"ש  ונחשבים זולים
ויעילים. ווסת הבקרה מציע מגוון תוכניות לחימום הבית לפי גודל ורמת הבידוד של החדר

  איזה יתרונות יש לפאנלים

פאנל חימום אינפרא אדום

איך זה עובד
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חישוב צריכת חשמל עבור חדר של  10 מ“ר לחודש
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טרמוסטט עם תיכנות

גוף חימום

רדיאטורתנור גז (יונקרס)הסקה מרכזית

ש״ח לשעה ליחידה

ש״ח לשעה
ש״ח לשעה 

 מערכת החימום של הבקר מתבססת על מים והוא מצויד בטיימר פנימי שמאפשר לבני הבית לקבוע את גובה הטמפרטורה בכל שעה של היום – בלי
 הצורך להיות בבית. בנוסף, הבקר האלקטרוני הוא בטיחותי יותר לילדים וצג ההפעלה שלו פשוט וקל לתפעול. כמו כן, הוא מציע מספר תוכניות חימום

משתנות בהתאם לתחושה ולטמפרטורה בבית. את התוכניות אפשר לכוון לפי שעות, ימים, מידות חום ואפילו עלות ניצול החשמל

בקר חכם לרדיאטור של הסקה

איזה יתרונות יש לבקר האלקטרוני

 יחידת הבקרה ניתנת להתקנה פשוטה על הרדיאטור של מערכת החימום הביתית (אין סכנה לילדים) ומחליפה את השימוש בסולר היקר – בחשמל,
שעלותו זולה ויעילה יותר. יחידת הבקרה כוללת ווסת חכם שמווסת את הטמפרטורה בבית לפי תכנון מראש ובאמצעות מנגנון קל ופשוט

איך זה עובד

8 שקלים 6 עד   עלות חימום הבית בסולר נחשבת ליקרה ביותר מבין שלל מערכות החימום לבית ומוערכת ב-3,500 שקלים לשנה – לפי חישוב של 
 לליטר סולר. אם זה לא מספיק, במערכות הסקה הפועלות על סולר החימום מתבצע באופן איטי, חלק מהחום בורח דרך הצנרת וגם עלות ההקמה

הראשונית יקרה. לכל זה מתווספת גם עלות אחזקה: מדי חורף יש להזמין טכנאי שיבדוק את בטיחות ותקינות המערכת לפני ההפעלה
3 שקלים בלבד! ללילה שלם של חימום (תלוי בגודל החדר ובאיכות הבידוד).  לעומת זאת, התקנת הבקר האלקטרוני תבטיח עלות של 
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