
Przyjemne ciepło

Latwy w montazu i demontazu

Ogrzewacz parasol typ: PH 4

Heating Technology

l  s
A ke rise  when

the sun se
ts !

l  s
A ke rise  when

the sun se
ts !

Niskie zużycie energii

Nie potrzebne zasilanie elektryczne

Spełnia standardy UE



Ogrzewasz tarasowy: PH-4  
Rodzaj  Ciśnienie gazu 

(mbar) 

Typ gazu Moc Zużycie gazu Waga Wymiary 

I2L,  I2ELL 25, 20  gaz ziemny 1,47 – 5,90 kW 0,64 m
3
/h  

 

 

 

5,7 kg 

 

 

 

 

 

Ø 90 x 16 cm 

 

I2H,  I2E, I2ELL 20 gaz ziemny 1,47 – 5,90 kW 0,54 m
3
/h 

I2E+ 20/25  gaz ziemny 1,47 – 5,90 kW 0,54 m
3
/h 

I3P 30  propan 1,15 – 4,60 kW 0,33 kg/h 

I3P 37  propan 1,25 – 5,10 kW 0,37 kg/h 

I3P 50  propan 1,45 – 5,90 kW 0,425 kg/h 

     

 

Ogrzewacz tarasowy do użytkowania na tarasach i w patiach

Dzięki nowemu ogrzewaczowi tarasowemu firmy Alke możesz wypoczywać na tarasie jeszcze 
długo po sezonie, zarówno w dzień jak i późnym wieczorem. 
Używając go w połączeniu z tradycyjnym parasolem zewnętrznym, ogrzejesz swój taras do 
optymalnej temperatury w ciągu 30 sekund.

Urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, jedynym wymaganym elementem 
jest podłączenie butli z gazem (propan), lub podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny).
Ogrzewacz parasolowy skłąda się z malowanego proszkowo okręgu (kolor biały), oraz 
wykonanych ze stali nierdzewnej palników. Ogrzewacz został zaprojektowany głównie z myślą 
o wykorzystaniu w większych parasolach i może być użytkowany przez wiele lat.
Produkt spełnia wymagania prawa europejskiego, projektowanie i produkcja ogrzewaczy 
odbywa się pod ścisłym nadzorem specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia.  
PKomfortowe, kierunkowe promieniowanie cieplne, porównywalne z działaniem 

promieniowania słonecznego
PKrótki czas nagrzewania i natychmiastowy efekt

PŁatwy w użyciu i szybki w montażu dzięki swojej prostej i lekkiej konstrukcji

PŁatwa obsługa dzięki załączonej przejrzystej instrukcji obsługi 

PZbudowany z trwałych i wytrzymałych materiałów nie wymagających konserwacji

PDuża wydajność, gwarancją niskich kosztów

PNie emituje drażniącego światła w porównaniu z ogrzewaczami halogenowymi

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
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