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Възползвайте се от нова технология за отопление…
Слънцето представлява естествен източник на инфрачервена топлина, на която всички ние се радваме.

Redsun инфрачервени отоплителни системи с техните изключително тънъки панели ще ви дадат възможност

да се възползвате от приятна и здравословна топлина във Вашия дом. Нашите инфрачервени панели за

отопление гарантират високо качество и енергийна ефективност. Панелите са изработени съгласно всички

европейски нормативи и отговарят на най-високите европейски стандарти за качество. Инфрачервените

системи за отопление са чисти, не образуват прах, газове, миризми, шум и не изискват поддръжка.

Redsun инфрачервени панели за отопление Ви дават възможност да се насладите на напълно нов и

комфортен микроклимат в дома си!

� 5 Години гаранция
� Гаранция за най-добра цена  
� 20 Години период на експлоатация
� До 50% по-ниски сметки от традиционните системи за отопление
� Включи и ползвай/лесна инсталация: няма нужда от водопровод, 

бойлер, комин, всичко от което имате нужда е електрически контакт
� няма нужда от сервиз и поддръжка

Инфрачервени панели за отопление



www.redsun.bg
Принцип на действие

За разлика от конвекционалните системи за 

отопление, които топлят въздуха, инфрачервените 

системи за отопление загряват предметите и хората 

директно, а затоплянето на въздуха е вторичен ефект, 

чрез което се избягва ненужна загуба на топлина. 

Топлината се разпределя равномерно в стаята без да 

причинява циркулация на въздуха и следователно 

всяко движение на прах, цветен прашец, бактерии, 

дим, мирис и емисии на CO2 се избягва. Предметите, 

стените и телата съхраняват топлината и я връщат

Ползи

Здраве

Доказано е, че инфрачервените отоплителни вълни имат много 

положителни ефекти върху здравето, като подобряване на 

кръвообращението, укрепване на имунната система, подобряване на 

кръвоснабдяването на клетките и релаксиращ ефект върху тялото и ума.

Дизайн

Redsun инфрачервени панели са доста тънки и са произведени от 

висококачествени въглеродни влакна, обвити с модерна и елегантна 

алуминиева рамка. Елементите за монтаж на задната страна помагат 

лесно и бързо да се монтират на всяка стена или таван. С елегантните алуминиеви крачета, Redsun отоплителни 

панели могат да бъдат използвани и като свободно стоящи уреди за  отопление, като могат да бъдат премествани, 

където пожелаете по всяко време. Можете да избирате между три различни размери в зависимост от мощността. 

Redsun инфрачервени панели са едно елегантно и ориентирано към бъдещето решение за отопление, както за 

битова, така и за промишлена употреба. Различните видове челно покритие 

Ефективност

Изключително тънките инфрачервени панели имат висока ефективност на отдаване, 98% от топлината се отдава в 

помещението, в сравнение с конвенционалните системи за отопление, които имат ефективност от 50% - 70%. 

Благодарение на факта, че инфрачервените панели за отопление не загряват въздуха, а твърдите предмети (под, 

стени, мебели и др), няма излишна загуба на енергия и значително количество от нея може да бъде спестено. 

Нашият коефициент на ефективност е сред най-добрите на пазара.

Качество

При производството на нашите мощни инфрачервени панели от въглеродни влакна са използвани най-новите 

технологии, което води до високо качество на продукта. Redsun инфрачервени отоплителни панели са 

сертифицирани от TÜV и CE и отговарят на нормите на RoHS за опазване на околната среда. Продуктът не се нуждае 

от поддръжка и се предлага с гаранция от 5 години. Като правило ние казваме: Ако Redsun инфрачервен панел 

работи 10 дни - той ще работи без проблем и поддръжка следващите 10 години!

Редсън ЕООД
гр. София, ул. „Тодорини кукли“ №20 
Търговски Център „ТАБИ” - етаж 2

Тел.: 0887 64 31 28, 0877 52 35 77
Email: office@redsun.bg
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обратно в помещението. В резултат на това, стаи които се отопляват с инфрачервени системи постигат комфортно 

затопляне при температура на въздуха с около 2°C по-ниска от стаи отоплявани с конвенционални системи за 

отопление, което помага да се спестят до 35% от разходите за енергия. Това прави инфрачервените системи много 

по-ефективни, тъй като постигането на комфортна среда става на по-ниска температура на въздуха и за по-кратък 

период от време. 

(черно и бяло стъкло, огледало или изображение по Ваше предложение), 

допълнително внасят стил и уют в дома Ви!


