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Heat up your life!

Återskapa solens värme!
Infravärmarna UFO värmer på ett effektivt och behagligt sätt. Tack
vare de moderna och effektiva infravärmerören är värmarna skonsamma mot miljön och deras uppvärmningsförmåga har inspirerats av
den naturliga värmekällan solen.
UFO-infravärmaren börjar värma på så kort tid som 30 sekunder.
Den är mycket effektiv – den konverterar 96 % av energin den använder till värme med hjälp av infraröd luminescens (strålning). UFOs
patenterade värmerör arbetar i våglängdsområdet 2,4µm som ger en
mycket jämn värmeutbredning och absorberas av de flesta material.
Värmerören i UFO ger ett dämpat svagt röd-oranget sken som inte
lyser lika kraftigt som de värmare som använder halogenrör. UFOvärmarna omvandlar elenergin till värme, inte till ljus.
De förhindrar ineffektiv användning av energi och bidrar till minskad
miljöförstöring. UFO-värmarna värmer upp personer och föremål direkt, utan att värma upp luften i miljön och utan
att orsaka energiförluster. Jämfört med traditionella uppvärmningssystem är de 80 % mer effektiva. De ökande behoven av energi i vår
värld och samtidigt minskande energiresurserna
tyder på att uppvärmningssystemen i framtiden
kommer att vara mer baserade på elektricitet.
Värmerörens långa livstid på ca 9000 timmar
(UFO Line) bidrar också till bra ekonomi och minimal miljöpåverkan.

Några exempel på var UFO infravärmare kan användas

Uteplatsen, altanen eller balkongen—UFO ger en skön värme även
om kvällen är kylig

Caféer och restauranger med uteserveringar

Badhus, gym och sporthallar. Värm
med UFO bara där värmen behövs

Fler exempel på användningsområden:
•
•
•
•
•

I sommarhuset eller fjällstugan
Öppna och inbyggda uteplatser på caféer, restauranger och barer
Skolor och Idrottshallar
Läktare på ishallar
Lager och förråd

•
•
•
•
•
•

Verkstadslokaler och maskinhall
Fabriker
Kontor
Entréer till butiker och affärslokaler
Buss– och tågstationer
Tillfälliga samlingstält

Fördelar med UFO:

Värmens spridning

•
•
•
•
•

Grafiken nedan visar hur värmen sprids över avståndet
från värmaren. Exemplet gäller en 3000 Watts värmare med omgivningstemperaturen 21 °C.

•
•
•
•
•
•
•

Värmer omedelbart upp önskat område.
Värmer upp på ett hälsosamt och ekonomiskt sätt.
82 % mer effektivt än ett vanligt element.
Förbrukar inte syre och orsakar därmed inte huvudvärk.
Bränner inte partiklar i luften och ger därmed inte upphov till dålig
lukt.
Förhindrar fukt och säkerställer en hälsosam omgivning.
Enkel att fästa på väggen eller i taket.
Mycket pålitlig, håller länge.
Drag eller blåst förhindrar inte den värme som genereras.
Enkel att rikta mot det område som ska värmas upp.
Ej irriterande starkt ljussken (som halogenvärmare ger).
Låg driftskostnad — 4-5 gånger billigare än gasolvärmare

Kontrollera värmen med fjärrkontroll eller
termostat.
Temperaturregleringen sker med termostat på modellerna UFO Star och UFO
Line medan modellen UFO UK-Line styrs med fjärkontroll.
UFO UK-Line har 3200 W infravärmerör och effekten regleras med fjärrkontrollen eller knappar på armaturen i 5 effektsteg från 1800 W till 3200 W.
UFO Star och UFO Line finns i olika effektutföranden, se tabell nedan.

Priser och specifikationer
Termostatstyrd. 2 års fabriksgaranti.

Modell

Effekt (W)

Dimension (cm)

Värmens utbredningsområde (m²)
Inomhus

Utomhus

Rek. Butikspris (SEK)

UFO S/14

1400

9 x 19 x 74

14

10

1.450

UFO S/18

1800

9 x 19 x 86

18

12

1.700

UFO S/23

2300

9 x 19 x 86

23

16

1.950

UFO S/30

3000

9 x 19 x 108

30

20

2.250

UFO Line

Termostatstyrd. 3års fabriksgaranti.

Modell

Effekt (W)

Dimension (cm)

Värmens utbredningsområde (m²)
Inomhus

Utomhus

Rek. Butikspris (SEK)

UFO L/12

1200

9 x 19 x 74

12

8

1.490

UFO L/18

1800

9 x 19 x 86

18

12

1.900

UFO L/23

2300

9 x 19 x 86

23

16

2.200

UFO L/30

3000

9 x 19 x 108

30

20

2.550

UFO UK-Line
Modell

UFO UK-L

Fjärrkontrollstyrd. 3 års fabriksgaranti

Effekt (W)

1800-3200

Dimension (cm)

9 x 19 x 112

Värmens utbredningsområde (m²)
Inomhus

Utomhus

18-30

12-20

Rek. Butikspris (SEK)

2.850

Tillbehör

Rek. Butikspris (SEK)

Golvstativ i aluminium, justerbara teleskoprör, automatisk strömavstängning vid vältning

595

Svensk generalagent:
Sensotest AB
Girovägen 13 ▪ 17562 Järfälla
Tel: 08-564 733 80 ▪ Fax: 08-564 733 89 ▪ www.infravarmare.se ▪ info@sensotest.se

Ver.1008

UFO Star

