Heatlight

HLW15
kvartsvärmare

Solvärme alltid när
du önskar den.

Förläng din terrass säsong.

HLW15 är en kvartshalogen värmare är utvecklad både för
offentlig och hemmiljö, speciellt för dig som ställer höga krav
på både effekt, säkerhet och ekonomi.
Du skapar en jämn och behaglig värme på din terrass
oberoende av att yttertemperaturen sjunkit. Terrassen och
terrassmarkisen blir använd både tidigare och senare på
säsongen, dessutom blir de trevliga kvällarna längre.

Testvinnare!

Effektiv teknik.
Tekniken bakom HLW15 baseras på infraröd kortvågs teknik,
vilket medför hög effektivitet och jämn värme. Värmaren
uppnår full effektivitet inom några få sekunder och värmen är
riktad mot det ställe man önskar den och ingen energi spills
på att värma utanför detta område.
Inte heller vind påverkar värmarens effektivitet nämnvärt och
förutom värme skapas ett stämningsfullt ljus av värmaren.

Tidningen ”Hem & Hyra”
Vid en jämförelse gjord av tidningen
av åtta olika värmare vann HLW15
med 22 av maximala 25 poäng.

ss: justering av fallel uten verktøy.

Constant: justering av
fallvinkel med verktøy.

Nio stora fördelar.

Endedeksel: med både
form og funksjon.

Lång livslängd.

n våre markiser lett
Fabrikk: Hovedkontor
Teknisk: Nye produkter
• Underhållsfri. Inget släpande eller byte av
Kombinationen liten storlek och hög effekt gör
rhold.
og produksjon på Kløfta. utvikles hele tiden.
gasolflaskor.
att HLW15 kan monteras på flera olika ställen
• Säkerhet. Inga lågor, vattentåligt utförande. och sätt: vägg, tak, under markis eller på
useres etter strenge kvalitetskrav, da de er beregnet på bruk under
• Ren. Behöver inget årligt underhåll såsom
parasoll.
Vår patenterte terrassemarkise “Finess” er, som en av få markiser,
gasolvärmare.
Själva värmarlampan är av glas och skyddade
for vindklasse
3
av
SP
Sveriges
Tekniska
Forskningsinstitut.
• Tyst. Inget oväsen som stör.
av ett rostfritt stålgaller och bakom ligger en
også hvorfor vi kan gi 15 års garanti på rammeverket til våre
• Luktfri. Inga avgaser som stör.
reflekterande yta. Värmarlampan har lång
• Liten. Kräver liten plats och tar ingen
livslängd men kan också bytas vid extra
golvyta.
intensiv användning.
• Snabb. Värmen kommerSunflex
på några sekunder.
Finess Constant
eiv • Effektiv. Värmer bara den yta som önskas.
Tekniska data:
rktøy • Ekonomisk. Betydligt billigare i drift än en
rktøy gasolvärmare.
Storlek L x B x Dj: 480 x 120 x 120 mm (utan
e deler
fäste).
ige deler
Spänning: 230 V.
Förutom terrassen så har HLW15 många olika
Effekt: 1500 W.
andra användningsområden såsom balkonger, Vikt: 1.7 kg.
rrekt justering av fallvinkel
carport, festtält, torgstånd med flera.
Lampans livslängd: ca 5.000 timmar.
Skyddsklass: IP55.
or maksimal dukspenning
Förpackning: Värmare med 3 meter kabel och
dukrør
stickpropp, väggfäste, parasollfäste,
instruktion.
en?
Färg: Vit eller silver.
or solskjerming. Ut ifra kompassretning og romplassering må Extrautrustning: Timer, rörelsedetektor,dimmer.
Markisemannens tjenester er basert på at vi som fagfolk finner den beste
rer alle produkter
Väggmontage:
er sørger for fagmessig
visuelt løft.
Värmd yta
Lunex AS / Markisemannen
Dyrskueveien 22, 2040 Kløfta
Tlf.: 63 98 17 10 Fax.: 63 98 20 85
E-post: kontakt@markisemannen.no
Web: www.markisemannen.no

