
NU PRODUCE EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASE

FIBRA DE CARBON

MODEL ALIMENTARE PUTERE  CONTROLUL TEMPERATURII CABLU ȘI CONECTORI DIMENSIUNI (cm)

HTR_SKI_LIFT 55 Vac 50/60 Hz 755W Manual
Cablu de alimentare, 

lungime  40 cm, 
FG4G4/2 c/faston

46x40

PERNA CU ÎNCĂLZIRE INTERIOARA

DIMENSIUNI

STRATIFICARE

DOMENIUL DE APLICARE

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

CONTROLUL TEMPERATURII

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PENTRU 
TELESCAUN

Stratificare începând cu stratul exterior:
• Cablu cu înveliș de silicon  2 x 1 (FG4G4/2) de culoare 
portocalie.
• Țesătură aramidica (Nomex).
• Rezistente din fibra de carbon cu înveliș poliuretanic.
• Țesătură aramidica (Nomex).
• Poliester teflonat.
• 3 Benzi dublu adezive de 20 mm.

Sistemul de încălzire pentru telescaune, cu o sursa de joasă 
tensiune, furnizează confort oamenilor care folosesc telescaunele. 
Principiul de încălzire radianta permite încălzirea corpurilor  în mod 
direct, evitând dispersia de căldură, cu un consum deosebit  de 
redus de energie.

Sistemul de încălzire este integrat în căptușeala scaunului, încăl-
zind șezutul scaunului. Grosimea extrem de redusa a sistemului  
de  încălzire  de  numai 3mm și rezistenta ridicata a carbonului  
face produsul incasabil chiar și în cazul șocurilor mecanice .

Fibra de carbon este flexibila, nu se oxidează, nu produce emisii 
electromagnetice periculoase în timpul fluxului de energie 
electrica, nu își modifică dimensiunile în timpul variațiilor de 
temperatura și nu își modifica rezistența ohmica. Nu se uzează și 
nu  necesită  mentenanță.  Datorită  rezistivității  mari  a  fibrei  de 
carbon, generarea energiei termice se face rapid și eficient, 
permițând economii importante de energie electrică.

STRATIFICARE

ÎNVELIȘ DE SILICON

TESATURA ARAMIDICA 
FIBRA DE CARBON 
ȚESĂTURĂ ARAMIDICA 

POLIESTER TEFLONAT
3 BENZI DUBLU ADEZIVE

ADEZIV POLIURETANIC

Dimensiunile sursei de alimentare, cablului de alimentare și 
de ieșire a puterii sunt personalizate

Activarea și dezactivarea sistemului de încălzire trebuie 
executata când telescaunul este montat în interiorul 
caruselului.

CONFORMITATE

Thermal Technology – RODANERO SRL - 620129 Focșani, Șoseaua Galați km5 Vrancea - România 
Telefon: 0741 478 826 - www.rodanero.com - info@rodanero.com

Acest produs este fabricat în  conformitate  cu  standardele  de  siguranță  electrică, 
stabilite prin norma de joasa tensiune 2014/35/EU. Acest produs este în 
conformitate cu directiva 2014/30/CE, în ceea ce privește standardele pentru 
emisiile electromagnetice.
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