
DESCRIERE

NU PRODUCE EMISII ELECTROMAGNETICE PERICULOASE

CARACTERISTICI FUNCTIONALE

FIBRA DE CARBON

STRATIFICARE
Stratificarea incepand cu stratul exterior:
•

•
•

Mocheta rosu bordeaux
Rezistori din fibra de carbon cu element compensator de 3 mm
Strat termoizolator de 3 mm grosime

• Folie adeziva reflectorizanta din aluminiu

Poliester teflonat

CONTROLUL TEMPERATURII

temperaturii,  livrata la cerere.

SUPRAFATA POLIESTER

COVOR INCALZITOR PENTRU EXTERIOR

COVOR INCALZITOR PENTRU SCARI EXTERIOARE

ROLA COVOR INCALZITOR

MODEL ALIMENTARE PUTERE GRAD DE PROTECTIE CONTROLUL TEMPERATURII CABLURI SI CONECTORI DIMENSIUNI (cm)

TAPE.X 230 Vac 50/60 Hz 200 W/m2 IP67 RF Clasa 1
Unitate electronica 
de control T757.A 

(optional)

Cablu de alimentare

H07 RNF 3G
Personalizat

DIMENSIUNI

•

Sistem  de  incalzire  radianta  folosit  pentru  degivrarea  zonelor 
cum ar fi alei, scari, intrari, rampe, etc., in timpul sezonului rece, 
cand  pe  acestea  se  depune  zapada  si/sau  gheata.  Instalarea 
este simpla ca si in cazul unui covor pentru exterior, iar odata 
conectat la reteaua electrica, covorul se incalzeste imediat.

Covor de incalzire din mocheta impermeabila, consolidat si 
izolat termic in partea inferioara. 
In timpul functionarii, dispersia caldurii este limitata in jos. 
Dimensiunile sunt realizate la cerere. Produsul poate fi livrat  
cu regulator de caldura pentru optimizarea costurilor.

Fibra de carbon este flexibila, nu se oxideaza, nu produce emisii 
electromagnetice periculoase in timpul fluxului de energie 
electrica, nu isi modifica dimensiunile în timpul variatiilor de 
temperatura si nu isi modifica rezistenta ohmica. 
Nu se uzeaza si nu necesită mentenanta. Datorita rezistivitatii 
mari  a  fibrei  de  carbon,  generarea  energiei  termice  se  face 
rapid  si  eficient,  permitand  economii  importante  de  energie 
electrica.

Covorul incalzitor pentru exterior este proiectat si produs la 
cerere. 
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Unitate electronica de control T757.A pentru gestionarea 

CONFORMITATE
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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