HLQ30/40
Quartz Halogenvärmare på 3000W/4000W för
uppvärmning av större ytor som uteserveringar,
restauranger, lagerlokaler, förråd mm, eller
arbetsytor där temporär uppvärmning behövs.
Ger omedelbar direktverkande värmekomfort.
Modellen är benvit och har en reflektor av aluminium. Värmaren är IP2X och kan användas i
många olika miljöer där man vill kunna vistas utan
att frysa.
Värmaren använder en patenterad kvarts guldlampa för att ge bästa värme. Den har en mycket låg
bländning och användare känner sig varma och
bekväma redan från start.

Varför skall jag välja värmare
från Heatlight
• För montage inomhus eller utomhus under tak
(IP2X).
• Öppen konstruktion utan glas framför lampan
som innebär bättre värmeåtergivning samt
längre livslängd på värmelampa.
• För vägg eller takmontering.
• Värmare i pulverlackerad (benvit) aluminium,
reflektor i zinkbeklädd tunt stål, galler i rostfritt stål.
• Levereras med högkvalitativa Gold värmelampor (1500W/2000W), komplett med väggfäste.
• Lampans livslängd är 5000 timmar (utbytbar).
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Modell:

Tillbehör:

HLQ30 Benvit: Artikelnr. 104132 med
2 st Guldlampor på 3000W.

Värmaren kan förutom vanlig strömbrytare
styras med tillbehör:

HLQ40 Benvit: Artikelnr. 104133 med
2 st Guldlampor på 4000W.

Rörelsedetektor 3000W

Timer 6000W

HLQ serien är konstruerad för att tåla de stora påfrestningar som en del installationer kräver. Värmarna
är av typen kortvågs kvartshalogen och är den bästa kvalitetslösningen med komplett teknisk kompatibilitet. Sortimentet har utformats för att optimera energiförbrukningen och erhåla maximal värmeeffekt.
Hemligheten ligger i förhållandet mellan lampan och reflektorn och det är här HLQ sortimentet utmärker
sig. Kombinationen av smart värmehantering, design och de energieffektiva fördelarna gör sortimentet
oslagbart.

Teknisk specifikation:
Modell:

HLQ30/40

Skydd:

IP2X

Spänning: 220-240V
Effekt:

3000W/4000W

Vikt:

4,5 kg

Storlek:

B:420 mm x H:430 mm x D:110 mm

Brinntid:

5000 timmar

Sladd:

1,5 m
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