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Podczerwone promienniki ciepła

Promienniki ciepła firmy ALKE zdobyły międzynarodową reputację 
dzięki swojej znakomitej wydajności oraz prostej, solidnej 
konstrukcji gwarantującej wysoką trwałość.

Podczerwone promieniowanie cieplne
Podczerwone promienniki ciepła wytwarzają, jak sama nazwa 
wskazuje, podczerwone promieniowanie cieplne,działając 
podobnie jak promieniowanie słoneczne. Ciepło wytwarza się w 
momencie padania promieni na obiekt. Jest doskonałym 
rozwiązaniem zapewniającym wysoką oszczędność energii na 
terenie dużych obiektów w których stanowiska pracy skupiają się 
w niewielkich obszarach.  

Nagrzewnice ALKE PL 
Urządzenia serii ALKE PL pracują wykorzystując gaz płynny lub 
ziemny. Gaz, pod odpowiednim ciśnieniem, wprowadzany jest do 
komory mieszania w której łączy się z powietrzem tworzą 
mieszaninę gaz/powietrze. Mieszanina cyrkuluje w obrębie wkładu 
ceramicznego osiągając temperaturę około 9500 stopni Celsjusza, 
i zamienia się w ciepło w postaci promieniowania podczerwonego.

Urządzenie typu ALKE PL składa się z jednej, dwóch albo trzech 
zewnętrznych lub wewnętrznych emaliowanych osłon wykonanych 
ze stali nierdzewnej. 
ALKE oferuje duży wybór promienników podczerwieni o mocy od 
7kW do 45 kW, do każdego typu budynku.

Korzyści
- ciepło kierowane jest dokładnie w wymagany obszar
- eliminuje niepożądane ruchy powietrza oraz pyłu
- natychmiastowe wytwarzanie ciepła
- urządzenia można montować na ścianie lub suficie dzięki czemu 
nie zajmują powierzchni użytkowej budynku
 - łatwe w montażu
- oszczędność energii sięga 50%, dzięki niskiemu zużyciu gazu
- przyjazne środowisku naturalnemu poprzez niską emisję tlenków 
azotu
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Korzyści:

- wysoka wydajność sięgająca 99%
- niskie zużycie energii
- dokładne ogrzanie odpowiednich 
obszarów
- brak zbędnego projektowania
- cicha praca 
- łatwa obsługa
- przyjazny środowisku

Referencje:

Astra Vagoane Arad Reparaţii material rulant
Imsat Bucureşti Producţie echipament electric
Semanătoarea Bucureşti Producţie maşini agricole
Theno Invest Bucureşti Reparaţii maşini unelte
Robinete Industriale Bacau Producţie robineţi
Casablanca Brasov Terasă în aer liber
WMW Bacău Producţie maşini unelte
T&Tile Turda Producţie pavele, ţigle
Holcim Turda Producţie ciment
Emailul Mediaş Producţie piese emailate
Kvaerner IMGB Producţie echipament greu
Izocer Turda Producţie piese ceramice
Poliprod Tg. Secuiesc Construcţii metalice
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PHPU ROMGAZ Roman Sobczak
ul. Dworcowa 10 
62-023 Gądki
Tel./Fax : +48 61 667 54 75
Tel. : +48 694 408 373
Web : www.romgaz.net
E-mail : romgaz@op.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.romgaz.net

W październiku 2006 roku Alke 
przeniosło znaczącą część swojej 
produkcji z Holandii do nowej fabryki 
w Brasov w Rumunii. 

Działanie to stanowi kolejny krok w 
przyszłość, na wyznaczonej przez ALKE, 
drodze rozwoju.
Zapewnia to firmie ALKE szerszy dostęp 
do rynków Europy Środkowo-
Wschodniej, umożliwiając 
usprawnienie obszaru dostaw.

Dzięki wieloletniemu funkcjonowaniu 
działu sprzedaży na rynku rumuńskim, 
umiejscowienie tutaj fabryki było 
najlepszym rozwiązaniem.
Mimo że, siedziba główna pozostaje w 
Scherpenzeel w Holandii, Brasov w 
Rumunii jest drugą siedzibą firmy ALKE. 
Daje to firmie ALKE możliwość robienia 
rzeczy, w których są najlepsi: 
tworzenie urządzeń ogrzewających.

ALKE jest dumne ze swych produktów
i z radością je Państwu przedstawia. 


