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Stanovanjski in poslovni Infrardeči ogrevalni sistem
Sunnyheat je hitro vgrajen, izjemno učinkovit, stekleno-ogrevalni panel z brezžičnim
upravljalcem, odličen za uporabo v domovih ali poslovnih objektih.
Zasnovan in programiran je za zagotavljanje najvišje ravni učinkovitosti, varčnosti in udobja v
zaprtih prostorih.
Idealne rezultate dosežemo, ko so paneli Sunnyheat uporabljeni kot edini vir toplote.

Zmogljivost in cilji
Primarni cilj sistema je zagotoviti udobno
klimo v notranjih prostorih z zmanjševanjem
porabe energije.
Kadar so pravilno nameščeni, Sunnyheat
infrardeči paneli, zagotavljajo veliko uporabnih
prihrankov v primerjavi s tradicionalnimi
ogrevalnimi sistemi, hkrati pa se prihrani tudi
z letno ogrevalnimi stroški, stroški za
inšpekcijske preglede, vzdrževalnimi stroški in
stroški za popravila.

Oblikovanje in inženirstvo
Smo ekskluzivni zastopnik originalnega
proizvajalca/dobavitelja tega popolnoma
integriranega ogrevalnega sistema, ki je
100% razvit in izdelan pod eno streho.

Sunnyheat je izdelan v Nemčiji s
potrjenim certifikatom ISO 9001 procesnim
standardom.
Elektronsko inženirski proizvodni objekt ima
desetletne izkušnje na področju HVAC kontrole
in sistemov, pri čemer so ostali proizvajalci
klimatsko-kontrolne opreme in javno/vladne
ustanove glavni kupci.
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Značilnosti:
* Namestitev po želji, na strop, steno ali pod kotom
* Nastavitve temperature določene s časom in datumom
* Uporabnik določi porabo in površinsko temperaturo
* Nadzor in analiziranje porabe energije in temperaturnih podatkov
* Nastavitve prilagodljive za specifično okolje in ogrevalno nalogo
* Dodajanje neposredne svetlobne napeljave ali skritih LED svetil na panel
* Različne kontrolne naprave, številne sistemske prilagoditve
* Ip65 različice za uporabo v industrijskih razmerah ali težkih pogojih
* Izbira različnih oblik, ki ustrezajo vsakemu stilu notranjosti
* Na voljo so vdelane programsko opremne posodobitve in nadgradnje
strojne opreme
* Požarna varnost

* Nenehna dvosmerna, brezžična komunikacija med več sistemskimi napravami
* Prvi sistem IR panelov, ki uporablja toplotne elemente iz silikonske gume
* Povsem prilagodljiva temperaturna nastavitev opreme
* Prvi sistem IR panelov, ki zagotavlja statistične podatke porabe ogrevanja / možnost nastavitve
* Standardni in hiter način ogrevanja
* Nadzor razsvetljave neposredno preko brezžičnega termostata
* Možnost nadgradnje strojne opreme in strojno-programskih verzij

Prednosti:
* Dramatično znižanje stroškov ogrevanja
* Samostojno prilagajanje porabe energije
* Popolnoma zanesljivo obratovanje deluje tiho in brez vzdrževanja
* Hitra namestitev v novogradnjah ali obstoječih objektih
* Vzdržljiv grelni element in odzivno delovanje
* Brezžični temperaturni upravljalnik
* Čisti vir toplote brez izgorevanja ali filtriranja zraka
* Ohranja optimalno vlažnost z zmanjševanjem konvekcije
* Ni izgube toplote zaradi prenašanja gretja skozi cevi, dimnike,..
* Različne koristi za zdravje s sevanjem toplote
* Poveča razpoložljivost površine za uporabo stanovalca
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IR grelni paneli

Dizajn panelov:
STD standardno steklo
(teksturno, belo):

Sunnyheat paneli so narejeni iz ognjevarnega stekla,
visokotehnološke notranjosti in okvirjem iz aluminija.
Delovanje panela je natančno nadzorovano z inteligentnim
varčnim termostatom ISTC.

Ogledalo:

Sunnyheat se lahko poveže neposredno v stavbni električni
sistem ali pa ga preprosto priključimo v 220V vtičnico.

Izbira standardnih slik:

Na voljo so številni različni dizajni panelov, ki so odvisni od
modela/velikosti panela.
Premium steklo
(teksturno ali „diamantno“ črno,
rjavo ali belo)

RAL barve
za steklo:

Osebne, edinstvene
slike/fotografije:

RAL barve za
okvirje:

30 x 30

30 x 60

30 x 90

Standardno
steklo

Standardno
steklo

Standardno
steklo
Ogledalo
Premium steklo
RAL steklo
RAL okvir

- - - ATTENTION - - Do not cover surface partially or completely!
Surface temperature 180°C (356°F) BURN HAZARD
Minimum distance to persons and other materials: 50cm
Minimum distance to highly flammable materials: 1,5m
------------------------------------------------------------------------

- - - ACHTUNG - - -
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Oberfläche weder ganz noch teilweise bedecken!
Oberflächentemperatur: 180°C (356°F) VERBRENNUNGSGE
VERBRENNUNGSGEFAHR
Mindestabstand zu Personen: 50cm zu Gegenständen 50cm
Mindestabstand zu leichtenflammbaren Materialen: 1,5m
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30 x 120

30 x 150

Standardno steklo, ogledala, premium steklo,
RAL steklo, RAL okvirji

Standardno steklo, ogledala, premium steklo,
RAL steklo, RAL okvirji

4

Tehnični podatki - IR panelov
Model

Velikosti

30 x 60

295mm x 595mm x 53mm

Privzeta
moč

Največja
moč

250W

500W

Ogrevan
Najmočnejši tok
prostor (cca.)
220V/230V

5 m²

Teža

2,3A / 2,2A

3,6 kg

30 x 90

295mm x 895mm x 53mm

375W

750W

7,5 m²

3,4A / 3,3A

5,5 kg

30 x 120

295mm x 1195mm x 53mm

500W

1000W

10 m²

4,5A / 4,3A

7,3 kg

60 x 60

595mm x 595mm x 53mm

500W

1000W

15 m²

4,5A / 4,3A

6,8 kg

30 x 150

295mm x 1495mm x 53mm

625W

1250W

12,5 m²

5,7A / 5,4A

9,2 kg

60 x 90

595mm x 895mm x 53mm

750W

1500W

20 m²

6,8A / 6,5A

9,7 kg

60 x 120

595mm x 1195mm x 53mm

1000W

2000W

25 m²

9,1A / 8,7A

11,6 kg

Skupne značilnosti vseh modelov

napetost
električni priključek
tip ureditve
ogrevalna površina
površ. temperatura
radijska frekvenca
nadzor moči
varnostne nastavitve
IP ocena
vgradnja

220V-230V AC / 50-60 Hz
Ozemljitveni vtič z 2m kablom pritrjen na panel
PI regulator (proporcionalno-integralni) z znižano porabo
Kaljeno ESG varnostno steklo, 4-6mm debeline
Privzeto max. 120° C, nastavljiv na 180° C / tiskane slike panelov nastavljiv do max. 120° C
433,92 Mhz komunikacija med ISTC-jem in panelom
Vklop / izklop na zadnji strani panela ali vklop / izklop z ISTC-jem
otroško varna funkcija površinske temperature
IP 50 ali IP 65
možnost namestitve na stene, strope, pod kotom ali na talna stojala

ATTENTION -- -- -- - - ATTENTION

- - - ATTENTION - - -

Do not cover surface partially or completely!
Surface temperature 180°C (356°F) BURN HAZARD
Minimum distance to persons and other materials: 50cm
Minimum distance to highly flammable materials: 1,5m
------------------------------------------------------------------------

Do not cover surface partially or completely!
Surface temperature 180°C (356°F) BURN HAZARD
Minimum distance to persons and other materials: 50cm
Minimum distance to highly flammable materials: 1,5m
------------------------------------------------------------------------

- - - ACHTUNG - - -

- - - ACHTUNG - - -

Oberfläche weder ganz noch teilweise bedecken!
Oberflächentemperatur: 180°C (356°F) VERBRENNUNGSGE
EFAHR
VERBRENNUNGSGEFAHR
Mindestabstand zu Personen: 50cm zu Gegenständen 50cm
m
Mindestabstand zu leichtenflammbaren Materialen: 1,5m
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ogledala
premium steklo
RAL steklo
osebne slike fotografije
RAL okvir
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Oberfläche weder ganz noch teilweise bedecken!
Oberflächentemperatur: 180°C (356°F) VERBRENNUNGSGE
VERBRENNUNGSGEFAHR
EFAHR
Mindestabstand zu Personen: 50cm zu Gegenständen 50cm
m
Mindestabstand zu leichtenflammbaren Materialen: 1,5m
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Nadzorne komponente
Detektor prisotnosti - IR senzor
ISTC termostat za nizko cenovno ogrevanje
(inteligentni varčni temperaturni upravljalnik)
Brezžični inteligentni varčni temperaturni
upravljalnik, je potreben za delovanje Sunnyheat
panelov.
En ISTC lahko nadzoruje več grelnih panelov različnih
velikosti z dodelitvijo svoje edinstvene identifikacijske
kode za vsako enoto.
ISTC natančno prilagodi panelom moč in porabo
energije s proporcionalno-integralno (PI) ureditvijo.
* programski ogrevalni urnik ura/dan
* določite porabo W na uro
* nastavite na panelih maks. površinsko temperaturo
* preklopite panele na vklop ali izklop
* nadzor luči (neobvezno)
* prikaz časa
* odsotnost / počitniške nastavitve
* otroško varna nastavitev temperature površine
* Celzij ali Fahrenheit lestvica

Detektor prisotnosti, je kombinacija senzorja gibanja
in detektorja infrardeče prisotnosti, kar je poljuben
dodatek, ki neposredno komunicira z grelnim panelom
in s tem omogoča dodatno natančnost Sunnyheat
sistemu.
Senzor je potrebno namestiti na lokacijo v prostoru,
kjer je širok, odprt pogled na ogrevalni prostor.
* zazna prisotnost subjektov na različnih točkah v prostoru,
* zmanjša moč gretja v prostoru kjer ni subjekta,
* širokokotna občutljivost.
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Presence Control
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Detektor odprtega okna/vrat
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Detektor odprtega okna/vrat je dvodelna naprava, ki
natančno sporoča grelnemu sistemu padec temperature,
ko so odprta zunanja vrata ali okno.

* upravljanje več ISTC-jev/sob z ene lokacije
* nastavljanje in spreminjanje temperatur
* beleži učinkovitost gretja in količino porabe
* priložen USB modul

Detektor je aktiviran, ko se manjša magnetna
komponenta oddalji od kontrolne enote, ter slednje
sporoči ISTC-ju. ISTC takoj začne z vrednotenjem
sprememb temperature od predhodnih.

Priporočamo za:
hotele, pisarne, javne zgradbe, šole, univerze,
zdravstvene centre, večnamenske stavbe,...

Prag temperature prostora za odprta okna ali vrata je
nastavljiv glede na želje posameznika v nastavitvah ISTC-ja.
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Dodatki
LED svetila

Direktna osvetlitev

Nizko energetski LED svetlobni trak se vklopi v
priključek na hrbtni strani panela skozi električni
rele.

Direktna osvetlitev je namenjena za prostore,
kjer naj bi bila optimalna postavitev panelov na istem
mestu, kjer so že nameščene luči. Luči so tako
neposredno povezane s Sunnyheat panelom.

LED enote se lahko določi po dolžini, globini ali ob
straneh za ohišjem panela, da zagotavlja mehko,
razpoložensko svetlobo za vsak prostor.

Električni priključek za luči je narejen preko drugega
električnega toka in posredovan skozi panelovo
električno polje, da omogoča nadzor.

Vklapljanje ali izklapljanje luči z brezžičnim
ISTC-jem omogoča v prostoru hkrati nadzor nad
razsvetljevanjem in nad ogrevanjem.

Luči so pritrjene na ploščo s kvadratnimi pritrdilnimi
elementi, ki so vgrajeni na okvir panelov, lahko pa se
jih razporedi tudi po želji uporabnika.

Za uporabo se priporoča namestitev na steno ali
strop v naslednjih prostorih:
* stanovanjskih ali poslovnih kopalnicah,
* restavracijah ali klubih,
* muzejih,
* mobilnih hišicah,...

Osvetlitev se lahko vklopi ali izklopi z brezžičnim
ISTC-jem

ALU podpora pod kotom 45°
Aluminij konzole omogočajo Sunnyheat panelom,
da se nahajajo pod kotom 45 stopinj vodoravno na
zidovih ali navpično v kotih sob.

Nastavljiva stojala INOX

Vsak panel ima dva drsna pritrdilna elementa
nameščena na vsaki strani okvirja za pritrditev
kotnikov, kjer je to potrebno za prilagodljivo
namestitev.

Talna pokončna nerjaveča jeklena stojala so pritrjena
na robovih panelov za priročno prenosljivost in
postavitev gretja, kjer je to potrebno.

Poleg kotnih montažnih nosilcev so priloženi tudi
vijaki in imbus.

Stojala držijo panel stabilno vodoravno ali navpično
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RAL Barvna lestvica za okvirje in steklo
RAL 1003 Signal yellow

RAL 5024 Pastel blue

RAL 1004 Golden yellow

RAL 6000 Patina green

RAL 1013 Oyster white

RAL 6002 Leaf green

RAL 1015 Light ivory

RAL 6011 Reseda green

RAL 1017 Saffron yellow

RAL 6016 Turquoise green

RAL 1019 Grey beige

RAL 6017 Yellow green

RAL 1021 Rape yellow

RAL 6018 May green

RAL 1023 Traffic yellow

RAL 6026 Opal green

RAL 1032 Broom yellow

RAL 6027 Light green

RAL 1033 Dahlia yellow

RAL 6029 Mint green

RAL 2003 Pastel orange

RAL 6032 Signal green

RAL 2004 Pure orange

RAL 7001 Silver grey

RAL 3000 Flame red

RAL 7005 Mouse grey

RAL 3002 Carmine red

RAL 7012 Basalt grey

RAL 3003 Ruby red

RAL 7015 Slate grey

RAL 3004 Purple red

RAL 7016 Anthracite grey

RAL 3005 Wine red

RAL 7021 Black grey

RAL 3011 Brown red

RAL 7024 Graphite grey

RAL 3020 Traffic red

RAL 7030 Stone grey

RAL 4001 Red lilac

RAL 7032 Pebble grey

RAL 4004 Claret violet

RAL 7035 Light grey

RAL 5002 Ultramarine blue

RAL 7036 Platinum grey

RAL 5003 Sapphire blue

RAL 7040 Window grey

RAL 5004 Black blue

RAL 7045 Telegrey 1

RAL 5005 Signal blue

RAL 7046 Telegrey 2

RAL 5007 Brillant blue

RAL 7047 Telegrey 4

RAL 5009 Azure blue

RAL 8007 Fawn brown

RAL 5010 Gentian Blue

RAL 8011 Nut brown

RAL 5012 Light blue

RAL 8016 Mahogany brown

RAL 5013 Cobalt blue

RAL 8017 Chocolate brown

RAL 5014 Pigeon blue

RAL 8023 Orange brown

RAL 5015 Sky blue

RAL 9001 Cream

RAL 5017 Traffic blue

RAL 9002 Grey white

RAL 5018 Turquoise blue

RAL 9003 Signal white

RAL 5020 Ocean blue

RAL 9005 Jet black

RAL 5021 Water blue

RAL 9006 White aluminium

RAL 5022 Night blue

RAL 9007 Grey aluminium

RAL 5023 Distant blue

RAL 9010 Pure white

amtel.si
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