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Zdrowe ogrzewanie

Wygodne ogrzewanie

Systemy grzewcze na podczerwień SUNDIRECT oferują najbardziej
innowacyjne rozwiązania w zakresie alternatywnych metod ogrzewania
i oferują szeroki zakres zastosowań w prywatnych gospodarstwach
domowych, hotelach, szpitalach, biurach i innych obiektach. Idealne
rozwiązanie dla twojej sytuacji grzewczej! SUNDIRECT zapewnia ciepło
twojej zimie!

Promienniki podczerwieni SUNDIRECT wytwarzają dużą liczbę promieni podczerwonych
w zakresie od 8 μ do 14 μ, o których naukowo wiadomo, że poprawiają nasz układ
odpornościowy. Ponadto pomagają regulować ciśnienie krwi przez co poprawiają nasz system
mikrokrążenia.

Popraw swoje zdrowie za pomocą grzejników SUNDIRECT

Promienniki panelowe na podczerwień emitują bardzo wysoki współczynnik ciepła promieniowania,
który jest równy energii odbieranej przez słońce. Zamiast ogrzewania powietrza (jak konwencjonalne
systemy grzewcze) promienniki podczerwieni ogrzewają bezpośrednio obiekty, tworząc ciepłą i
przytulną atmosferę. W porównaniu z grzejnikami konwekcyjnymi nie powstaje promieniowanie
powietrza. Kurz nie zanieczyszcza pomieszczenia, a wilgotność pozostaje taka sama. W krótkim
czasie poczujesz atmosferę uzdrowiska.

Promienniki podczerwieni utrzymują powietrze w czystości.

OGRZEWANIE
PODCZERWIENIĄ
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Energy saving

Łatwa instalacja, bezpłatna konserwacja 

Oszczędność energii
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50EKONOMICZNE
OGRZEWANIE

Ogrzewanie na podczerwień jest jednym z najtańszych systemów
grzewczych dostępnych na rynku. Ze względu na niskie koszty
eksploatacji i funkcje oszczędzania energii staje się najbardziej
przystępnym rozwiązaniem dla wszystkich.

Oszczędzaj pieniądze i pozytywnie przyczyniaj się do
ochrony środowiska.

Wszystkie niezbędne części instalacyjne są dostarczone w komplecie przez producenta,
dzięki czemu nie potrzebujesz kupować żadnych dodatkowych materiałów. Panele na
podczerwień mogą być montowane zarówno na ścianie jak i na suficie.

Instalacja zajmuje około 10 minut.

Pompa ciepła Gas Tradycyjne
elektryczne

Pelet Sundirect

Pompa ciepła Gas Tradycyjne
elektryczne

Pelet Sundirect

Powyższa tabela  porównuje koszty eksploatacji różneego
rodzajów ogrzewania.Górna tabela, to koszt zakupu i konserwacji.
Dolna tabela, porównuje koszty eksploatacyjne.
Obliczenia zakładają wielkość pomieszczenia do 15m² 
(standard w Europie). Wartości mogą być różne w różnych
krajach.

Ogrzewanie
tradycyjne

Panele na
podczerwień

Promienniki podczerwieni ogrzewają wszystkie obiekty bezpośrednio co oznacza, że ciepło
jest przechowywane dłużej. Prowadzi to do oszczędności energii. Po osiągnięciu żądanej
temperatury w pomieszczeniu, termoregulator wyłączy panele automatycznie.

SUNDIRECT chce przyczynia się do ochrony środowiska, dlatego w naszych produktach
używamy wyłącznie materiałów bezołowiowych. Zalecamy także stosowanie systemów 
fotowoltaicznych, które razem z naszymi grzejnikami, jeszcze bardziej pozytywnie wpływają
na ochronę środowiska



PE270           30*90cm         270
PE350           60*60cm         350
PE540           60*90cm         540
PE700           60*120cm       700
PE1000         80*115cm       1000

, 

Węglowy element grzejny
Wszystkie promienniki podczerwieni SUNDIRECT wykorzystują element
grzejny wykonany z kryształków węgla, który działa z „niską gęstością ciepła”,
tworząc ciepłą, komfortową temperaturę pokojową. Ponadto oferuje doskonałą
wydajność energetyczną a co za tym idzie, bardzo dobrą wydajność.

Rozmiar RamkaMoc InstalacjaModel
W
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Specyfikacja paneli PE Plus:

Temperatura powierzchni: 85-95 stopni Celsjusza
Wydajność energetyczna: do 95%
Napięcie: 220-240 V, 50 Hz
Kabel: 2,5 m
Wtyczka zgodnie ze standardem ochrony UE
IP44

PANELE Z SERII
PE PLUS

Ta seria jest najpopularniejszym wyborem dla większości naszych klientów. 
Dzięki unikalnej konstrukcji wewnętrznej, ten typ paneli działa jeszcze
wydajniej niż porównywalne produkty. Ponadto, oferujemy możliwość
dostosowania każdego panela dla każdego klienta indywidualnie.

Nowoczesny design
Promienniki podczerwieni SUNDIRECT mają standardowe białe wykończenie z
białą ramką i są wyjątkowo łatwe w montażu.

Gwarancja najwyższej jakości
Wszystkie grzejniki SUNDIRECT są produkowane zgodnie z zarządzaniem
jakością ISO9001 i testowane w naszej fabryce zgodnie z najwyższymi standardami.
Numery seryjne umożliwiają łatwą identyfikowalność i sprawną obsługę klienta.
Ponadto wszystkie panele grzewcze posiadają 5 letni okres gwarancji.

biała ramka
biała ramka
biała ramka
biała ramka
biała ramka
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IC150           32*62cm         150
IC300           60*60cm         300
IC600           65*100cm       600
IC800           70*125cm       800Sundirect IC oraz IC Plus to nasza seria premium i oznacza białą,

bezramową wersję naszych promienników podczerwieni.
Ta biała i całkowicie bezramkowa wersja stanowi proste, ale
eleganckie rozwiązanie dla każdego rodzaju środowiska i doskonale
nadaje się do instalacji zarówno domowych jak i komercyjnych.

PANELE Z SERII
IC ORAZ IC PLUS

Rozmiar RamkaMoc InstalacjaModel
ściana/sufit
ściana/sufit
ściana/sufit
ściana/sufit

bezramkowe
bezramkowe
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* IC150 został specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany jako grzejnik biurkowy.

Temperatura powierzchni: 85-95 stopni Celsjusza
Wydajność energetyczna: do 95% Napięcie: 220-240 V, 50 Hz 
Kabel: 2,5 m
Wtyczka zgodnie ze standardem UE
Stopień ochrony: IP44

Optymalna wydajność grzewcza
Seria IC ma białą metalową powierzchnię o wysokim poziomie emisji.
W połączeniu z naszym ekskluzywnym, wysokiej jakości elementem
grzewczym wykonanym z kryształów węgla oraz unikalnie
zaprojektowaną izolacją, gwarantujemy efektywność energetyczną
na najwyższym poziomie. Ta seria to najlepsze promienniki
podczerwieni dostępne obecnie na rynku.

Rozwiązania do łatwego montażu
Seria IC wykorzystuje nasze wyjątkowe rozwiązanie do montażu
„Sundirect Easy Fit”, które zostało specjalnie opracowane z myślą
o prostych i szybkich procesach montażowych, umożliwiając w ten
sposób płynną instalację. Dostarczony w komplecie wspornik,
montujemy na scianie lub suficie a następnie mocujemy w nim
panel, przesuwając go w odpowiednie miejsce na wsporniku tak
aby panel „zaskoczył”. 

Specyfikacja paneli IC oraz IC Plus:



GD350           66*66cm        350W     
GD500           60*100cm      500W       
GD700           70*130cm      700W       
GD350-F*      60*60cm        350W        
GD500-F*     60*90cm        500W       
GD700-F*     60*120cm      700W           

Każdy pokój inny
Nasze panele szklane są dostępne w różnych rozmiarach, kolorach i
poziomach ogrzewania, aby spełnić szeroki zakres wymagań nawet
dla najwybredniejszych. Ta seria spełnia wymagania XXI wieku i
przekonuje niezwykłym designem.

Większa kontrola, niższe koszty
Panele na podczerwień SUNDIRECT oferują swoim użytkownikom
niespotykany dotąd poziom kontroli nad zużyciem energii według
indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszych paneli na podczerwień
pozwala zaoszczędzić do 55 procent zużycia energii w stosunku do
innych oferowanych na rynku.

bezramkowe
ramkowe
ramkowe
ramkowe
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Temperatura powierzchni: 85-95 stopni Celsjusza
Wydajność energetyczna: do 95%
Napięcie: 220-240 V, 50 Hz
Kabel: 2,5 m
Wtyczka zgodnie ze standardem ochrony UE
IP44

* Tylko na indywidualne zamówienie

PANELE Z SERII
GD PLUS

Szklana wersja panela na podczerwień SUNDIRECT GD Plus,
przekonuje. Wysokiej jakości specjalnie wzmocnione szkło w
połączeniu z wyjątkowym wzornictwem i wydajnością energetyczną.
Specjalnia powierzchnia dodaje elegancji, zapewniając wysoki poziom
komfortu cieplnego.

Specyfikacja paneli GD Plus:
Rozmiar RamkaMoc InstalacjaModel

bezramkowe
bezramkowe



MD350             66*66cm         350
MD500             60*100cm       500
MD700             70*130cm       700
MD350-F*        60*60cm         350
MD500-F*        60*90cm         500
MD700-F*        60*120cm       700

Cienki, stylowy, bezramkowy.
Bezramowy panel na podczerwień SUNDIRECT jest nie tylko bardzo
cienki, ale także posiada wysoki poziom wzornictwa. Bez względu na
to, jaki rozmiar wybierzesz, panele są zawsze tak samo cienkie, dzięki
czemu elegancko dopasowują się do każdej struktury pomieszczenia 
ukrywając fakt, że pod nimi znajduje się element grzewczy.
Ponieważ każdy produkt można indywidualnie dostosować, dla każdego
pomieszczenia można znaleźć odpowiednią wersję.

Idealnie gładka powierzchnia
Oprawiona wersja panelu na podczerwień SUNDIRECT jest dostarczana
z cienką ramą, stanowiącą indywidualnie stylizowaną alternatywę dla
wersji bezramowej. Panel zachowuje wyjątkowo stylowy i nowoczesny
design, który sprawia, że każde pomieszczenie jest wyjątkowe.

Specyfikacja paneli MD Plus:
Rozmiar RamkaMoc InstalacjaModel

* Tylko na indywidualne zamówienie
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Temperatura powierzchni: 85-95 stopni Celsjusza
Wydajność energetyczna: do 95%
Napięcie: 220-240 V, 50 Hz
Kabel: 2,5 m
Wtyczka zgodnie ze standardem ochrony UE
IP44

Grzejniki lustrzane SUNDIRECT zapewniają wyraźne odbicie i ciepło oraz
imponują nie tylko swoją elegancją, ale także korzystną technologią
ogrzewania. Dzięki specjalnej charakterystyce promieniowania
podczerwonego lustro nie uruchamia się, gdy wilgotność jest wysoka.
Nasze grzejniki lustrzane nadają się zatem szczególnie do stosowania w
łazienkach lub w SPA, ale również dobrze wyglądają w każdym innym
pomieszczeniu.

ściana
ściana
ściana

ściana/sufit
ściana/sufit
ściana/sufitPANELE LUSTRA

MD PLUS



RC500-W           70*70cm,  500
RC350-M           70*70cm,             350

OKRĄGŁE Z SERII
RC PLUS

Seria RC Plus wykorzystuje wysokiej jakości
kabel grzejny jako emiter promieni, który 
zapewnia doskonałą wydajność i odpowiednio
wysoki komfort cieplny.

Temperatury powierzchni (od 85 - 120 ° C). 
Nadaje się do montażu na sufitach i ścianach.

Specyfikacja paneli RC Plus:
Rozmiar RamkaMoc InstalacjaModel Powierzchnia

Okrągłe promienniki podczerwieni. Prosty, ale nowoczesny
design bezproblemowo dostosowuje się do każdego nowoczesnego
środowiska. Okrągłe panele są wykonane z białej stali lub w formie
lustra. SUNDIRECT jest jedną z niewielu firm oferujących tego rodzaju
promiennik podczerwieni.

Temperatura powierzchni:
85-95 ° C dla RC350-M
110-120 ° C przy RC500
Sprawność energetyczna: do 95%
Napięcie: 220-240 V, 50 Hz
Klasa ochrony: IP44
Certyfikaty: CE, ROHS, REACH

ściana/sufit
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lustrzana
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Oprócz standardowych białych paneli oferujemy również szeroką
gamę grzejników projektowych w wersji drukowanej do domu lub biura.
Nasz europejski zespół projektowy nieustannie tworzy nowe motywy
i projekty, aby zaoferować Ci możliwie największy wybór.

Dodaj kolor swojemu życiu dzięki grzejnikowi design!

PANELE Z 
NADRUKIEM

Więcej opcji
Oprócz standardowych białych paneli oferujemy również szeroką gamę
grzejników do zdjęć domowych lub biurowych, które można indywidualnie
drukować.

PE-ART to podstawowy model z naszej serii nagrzewania obrazu. Jest to
drukowana wersja serii PE z ramą i aluminiową powierzchnią

IC-ART i GD-ART to modele premium z naszej serii nagrzewania obrazu.
IC-ART to wydrukowana wersja serii IC z nadrukiem UV odpornym na ciepło.
GD-ART to nasz panel szklany z nadrukiem UV na tylnej części szkła, który
zapewnia szczególnie wyraźny i promienny obraz

Numer motywu:
Wybierz motyw lub prześlij nam wybrany przez ciebie obraz



SC1800             15*105cm                1800
SC1800             15*135cm                2400

Nowoczesna i innowacyjna seria Sundirect SC została zaprojektowana
specjalnie do ogrzewania dużych pomieszczeń i terenów zewnętrznych.
Posiada wysokiej jakości wytłaczaną i anodowaną aluminiową obudowę
z dodatkową powłoką dla zwiększenia promieniowania podczerwonego.
Za pomocą chromowo-aluminiowego elementu grzejnego promieniowane
są silne fale podczerwone, co sprawia, że seria SC jest jedną z najbardziej
wydajnych serii grzejników na rynku.

Mocniejsze promieniowanie, szybsze nagrzewanie
Seria SC wykorzystuje wysokotemperaturowy żelazny, chromowo - aluminiowy element grzewczy o temperaturze powierzchni 300–350 ° C.
Ze względu na wysoką temperaturę powierzchni grzewczej, promienie podczerwone są silniejsze i mogą ogrzewać dalej, a pomieszczenia
mogą być szybciej ogrzewane. Maksymalną temperaturę powierzchni można osiągnąć już po  5 minutach.

Szeroki zakres zastosowań
Nowa seria grzejników jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy komercyjnych  dużych instalacji grzewczych. Promienniki ciepła SC
mogą być używane do ogrzewania biur, sklepów, warsztatów, kościołów, restauracji, barów, hal przemysłowych i wszelkich częściowo
zamkniętych przestrzeni zewnętrznych, takich jak np. tarasy zimowe. Seria SC nie emituje czerwonego blasku, jest bezobsługowa, dlatego
jest idealnym rozwiązaniem do zastąpienia lamp kwarcowych i halogenowych

Specyfikacja:
Rozmiar Moc InstalacjaModel

ściana/sufit
ściana/sufit

 Temperatura powierzchni: 300-350 ° C
 Wydajność energetyczna: do 95% Napięcie: 220-240 V, 50 Hz
 Klasa ochrony: IPX4 Certyfikaty: CE, ROHS

PANELE SERIA SC
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AKCESORIA
Oprócz naszych grzejników, oferujemy Państwu również szeroką gamę akcesoriów.
Należą do nich między innymi nóżki aluminiowe pozwalające na korzystanie z promiennika
podczerwieni jako panela mobilnego. Grzejniki szklane i lustrzane mogą być wyposażone
w wieszaki na ręczniki. Zdecydowanie zalecamy także stosowanie termoregulatorów w celu
idealnej kontroli regulacji, wydajności i oszczędności energii.

1. TR001: Wieszak na ręczniki dla GD350 / GD500 / MD350 / MD500
    TR002: Wieszak na ręczniki dla GD700 / MD7002
2. BC002: Elementy do montażu sufitowego do serii PE
3. BC004: Szyny sufitowe do PE350 / 540/700 / 1000
    BC005: Szyny sufitowe do PE270
4. BS003: Aluminiowe wsporniki do serii PE i IC150
5. BS004: Stopki stalowe dla wszystkich serii (oprócz serii RC i SC)
6. Termoregulator Plug wkładany do gniazdka z opcją Wifi 
7. Cyfrowy termostat Smart 1.0
8. Smart 1.0 PRO Wifi



PE270                30*90cm         270
PE350                60*60cm         350
PE540                60*90cm         540
PE700                60*120cm       700
PE1000              80*115cm       1000

GD350              66*66cm          350W             
GD500              60*100cm        500
GD700              70*130cm       700
GD350-F*         60*60cm         350W             
GD500-F*         60*90cm         500
GD700-F*          60*120cm       700W             

   

IC150                 32*62cm         150W          
IC300                 60*60cm          300W             
IC600                 65*100cm       600
IC800                 70*125cm         800W             

MD350                 66*66cm         350
MD500               60*100cm       500
MD700               70*130cm       700
MD350-F*        60*60cm         350
MD500-F*        60*90cm         500
MD700-F*         60*120cm       700

RC500-W         70*70cm         500
RC350-M         70*70cm         350
  

SC1800             15*105cm       1800W          
SC2400             15*135cm       2400W          

Panele z serri PE Plus Panele w ramkach

Model Wymiar Moc Ramka Montaż

Model Wymiar Moc Ramka Montaż

Model Wymiar Moc Ramka Montaż

Model Wymiar Moc Ramka Montaż

Model Wymiar Moc Ramka Montaż

Panele z serri IC Panele bezramkowe

Panele z serri GD Plus Szklane panele 

Panele z serri MD Plus Panele lustra

Panele RC Plus Panele okrągłe

Model Wymiar Moc Ramka Montaż
Panele do otwartych pomieszczeń Panele SC

* Panele tylko na indywidualne zamówienie
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