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Certifikat


Samtliga infraSWISS uppvärmningsinstallationer ingår
i skyddsklass IP 54 och har
kontrollerats och certifierats
av Schweiziska Elektrotekniska
Förbundet (SEV). Produkterna
är givetvis CE-märkta.

Infraröda uppvärmningssystem utgör
fullvärdiga uppvärmningsalternativ
vid ny-, till- och ombyggnad liksom
ersättningsalternativ till redan befintliga
uppvärmningsinstallationer. Värmepanelerna är lämpliga för såväl enfamiljs- och flerfamiljshus, offentliga
byggnader, fritidshus som för andra
typer av hus.

Schweizisk
tillverkning


Vår produktutveckling och
produktion är uteslutande
förlagd till Schweiz. Kvalitet
och ansvar utgör grundpelarna för vår verksamhet.

-RRILoPP

Värmepaneler med glasfront utan ram och tillbehör  · Dimensioner 
Integrerade i innertak och vägg
· Rumstermostat ¦
Centralstyrning och tillbehör  · Kontakt 

¦
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Värmepaneler med glasfront utan ram

Dimensioner

%VXMOIPRV
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80 01 01

infraSWISS 400 vit

610 x 610

320 W

vit

80 01 02

infraSWISS 400SL vit

300 x 1200

290 W

vit

80 01 03

infraSWISS 500SL vit

300 x 1800

440 W

vit

80 01 04

infraSWISS 600 vit

610 x 1000

530 W

vit

80 01 07

infraSWISS 600ML vit

500 x 1200

530 W

vit

80 01 05

infraSWISS 900 vit

610 x 1380

750 W

vit

80 01 08

infraSWISS 900ML vit

500 x 1700

750 W

vit

80 01 06

infraSWISS 1100 vit

610 x 1710

950 W

vit

80 02 01

infraSWISS 400 svart

610 x 610

320 W

svart

80 02 02

infraSWISS 400SL svart

300 x 1200

320 W

svart

80 02 03

infraSWISS 500SL svart

300 x 1800

440 W

svart

80 02 04

infraSWISS 600 svart

610 x 1000

530 W

svart

80 02 07

infraSWISS 600ML svart

500 x 1200

530 W

svart

80 02 05

infraSWISS 900 svart

610 x 1380

750 W

svart

80 02 08

infraSWISS 900ML svart

500 x 1700

750 W

svart

80 02 06

infraSWISS 1100 svart

610 x 1710

950 W

svart

Installationerna är försedda med skyddsklass IP 54 och har kontrollerats och certifierats av Schweiziska Elektrotekniska
Förbundet (SEV). infraSWISS AG har sin produktion och produktutveckling förlagd till Schweiz.

Tillbehör till värmepaneler
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90 01 01

Sockel till infraSWISS 400, 600, 900, 1100 längd

krom

90 01 02

Sockel till infraSWISS 600, 900 höjd

krom

90 02 01

Väggfäste för hörnmontering endast till 400SL och 500SL

%VXMOIPRV
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90 03 01

Fästsats till modell 400 / 400SL och 600

vit

90 03 02

Fästsats till modell 500SL / 600ML / 900ML / 900 och 1100

vit

vit

*mVK
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400
400SL

500SL

600


600ML

900ML

1100

900
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För integration i tak och väggar
,SVMWSRXEPTVSNIOXMSR

Fördelar och vinster
30 % lägre energibehov jämfört med oljeeldning

Mycket god effekt jämfört med konventionella
uppvärmningssystem

Underhållsfri drift


Lång livslängd



Inget behov av teknikutrymme eller för oljetank



Låga investeringskostnader



Kort reaktionstid vid värmeutveckling



Hög driftsäkerhet



Inga förluster vid energiöverföringen



Ingen sotbildning, inget CO2-utsläpp



Ytterst låga energikostnader



Mycket lätt att använda



Individuell och målinriktad uppvärmning
av utrymmen



Konstant och reglerbar värme även vid låga
utomhustemperaturer

God rådgivning av erfaren personal


Förstklassig service



Bild vänster:
Denna monteringssats
kan beställas för montering helt i nivå med ytan.

Bild höger:
För vanlig väggmontering används den
fästsats som ingår i
leveransen.

Värmepaneler från infraSWISS kan levereras i olika
format och färger. Tack vare det stora urvalet smälter
de olika produkterna tidlöst in i varje hus. Även
vägg- och takinstallationer helt i plan med ytan
kan utan svårigheter utföras. För dessa alternativ
har vi tagit fram speciella fästen. Hos oss kan du
beställa de ritningsunderlag du behöver. Våra specialister ger dig gärna goda råd och tipsar dig om
olika lösningsalternativ.

4VSHYOXTVSKVEQ
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Rumstermostater
%VXMOIPRV
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92 01 01

AP Rumstermostat med loop-kontakt

09
Rumstermostater

*mVK
vit

%VXMOIP2V
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92 02 02

Rumstermostat med strömbrytare 4251

*mVK
vit

Denna termostat erbjuder mobil drift av infraSWISS värmepaneler. Som regel av installationer på sockel. Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor,
verkstäder o s v.. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision.

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s v..
Typ 4251 erbjuder styrning av en enda uppvärmningskrets och är försedd med både nätströmbrytare (Till/Från) och en ingång för sänkning av temperaturen (t ex. genom kopplingsur).

92 01 02

92 03 13

AP Rumstermostat RTR-E 6202

vit

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s
v. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision. Montering ovanpå puts eller direkt
på UP-dosa med lodräta fästhål, överskådlig plintserie, gott om utrymme för installationen.

92 01 03

UP Rumstermostat RTR-E 8011

Radiomottagningsenhet INSTAT 868-a1A

Radiomottagningsenhet INSTAT 868-r1o
(sänder på mottagare INSTAT 868-a Art. Nr. 92 01 04)

·
·
·
·
·

AP klocktermostat easy 3w

Klocktermostat analog klocka / rumstemperaturregulator, lätt att använda
Fritt val av dag- resp. natt-temperatur
5 Driftlägen via vridströmställare för konstant dag-temperatur.
Konstant natt-temperatur / klock-drift (automatik)
Frostskydd (5°C konstant) och Till/Från

92 03 09

RDD 10 Reglering av enskilda utrymmen med tidsfunktion

vit

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o
s v med tidsfunktion Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision. Montering på
puts eller direkt på UP-dosa med lodräta fästhål Överskådlig plintserie, gott om utrymme för
installationen.

92 03 14

RAA 30.16 /GR

vit

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s
v.. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision, montering på puts eller direkt på
UP-dosa med lodräta fästhål. Överskådlig plintserie, gott om utrymme för installationen.

vit

Trådlös radiorumstermostat / rumstemperaturregulator. Batteridriven elektronisk rumstemperaturregulator med vridknapp. Rumstemperaturregulatorn placeras utan ledningsdragning i
rummet, för trådlös radioöverföring av inställningssignalerna till en mottagare. Erbjuder trådlös
styrning av infraSWISS värmepaneler.

92 01 09

Digital klocktermostat/rumstemperaturregulator med sänkning av natt-temperaturen veckoprogram / separat dag-program (frostskyddsfunktion), fritt valbara tider för varje dag, med
blockbildning, 2 inställbara temperaturer (komfort, natt-termperatur) kommer/går Funktion/
Tangent TILL/FRÅN.

vit

Mottagare för radiorumstermostat INSTAT 868-r1o art. nr. 92 01 05. Robust bimetallteknik
med termisk återföring. Anslutning resp. ledningsdragning via insticksplintar. Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.

92 01 05

vit

vit

Rumstermostat för reglering av temperaturen i lokaler som lägenheter, skolor, verkstäder o s
v. Bimetallteknik med termisk återföring och hög precision. Anslutning resp. ledningsdragning
via insticksplintar.

92 01 04

RDE 10 klocktermostat för reglering av enskilda utrymmen

92 03 15

Radiorumstermostat (i satsen med mottagningsenheten)

vit

Trådlös radiorumstermostat / rumstemperaturregulator. Batteridriven elektronisk rumstemperaturregulator med vridknapp. Rumstemperaturregularorn placeras fritt utan ledningsdragning - i lokalen, för trådlös radioöverföring av inställningssignalerna till en mottagare.
Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.

vit
92 03 16

Radiorumstermostat med dag-kopplingsur
(i satsen med mottagningsenheten)

vit

Trådlös radiorumstermostat / rumstemperaturregulator med dag-kopplingsur. Batteridriven elektronisk rumstemperaturregulator med vridknapp. Rumstemperaturregulatorn
placeras fritt i rummet utan ledningsdragning, för trådlös radioöverföring av inställningssignalerna till mottagaren. Erbjuder trådlös styrning av infraSWISS värmepaneler.

4VSHYOXTVSKVEQ
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SyncoTMliving Zentralsteuerung
%VXMOIP2V

&IXIGORMRK

92 03 01

Våningscentraler

Svensk generalagent
*mVK
vit

Systemets hjärta och logik. Härifrån kan alla funktioner i ända upp till tolv rum med enkelhet
styras och kontrolleras med hjälp av displayen. Synco™ living är konstruerad så, att knappast en enda ledning behöver dras, inga ändringar behöver göras i efterhand och knappast
något annat än batterier måste finnas till hands, för att höja komforten i lägenheten och
spara energi.

92 03 02

Rumsmanöverenhet QAW910

vit

Mäter rumstemperaturen och erbjuder en för resp. rum individuell ändring av de i våningscentralen inställda värdena, såsom temperatur och driftsätt. Komfortdrift kan med hjälp av
en tangenttryckning lätt förlängas.

92 03 03

Rumsensor QAA910

vit

Mäter rumstemperaturen och sänder denna via radio till våningscentralen. En indikering
sker i våningscentralen så snart som temperaturen underskrider det förinställda värdet.

92 03 04

Utomhussensor QAC910

vit

Denna mäter utomhustemperaturen och lufttrycket. Dessa data sänds via radio till våningscentralen. Trådlös drift med 1.5 volt-batterier.

92 03 05

Glödströmsregulator 2 Kanal RRV912

vit

92 03 06

Glödströmsregulator 8 Kanal RRV918

vit

Glödströmsregulatorn utjämnar de från våningscentralen överförda bör- och nuvärdena för
varje rum och reglerar till- och frånkopplingen av värmepanelerna för den önskade rumstemperaturen. Genom kombinationen av glödströmsregulatorer kan godtyckligt flera glödströmskretsar drivas.

SyncoTMliving - Tillbehör
92 03 07

Radio-repeater ERF910

92 05 01

Telefon-fjärrmanövrering

92 01 20

SMS-fjärrmanövrering inkl. antenn 1.5 m

7ZIRWOKIRIVEPEKIRX

vit

92 03 08

Internet-åtkomst komplett

92 06 01

Programmering av uppvärmningslösning

92 03 10

Dörr-/fönsterkontakt AP260

titanvit

92 03 11

DELTA reflex rökdetektor

titanvit

InfraSWED AB
Åsvägen 11
183 30 Täby
T 08 – 544 751 00
info@infraswed.se
www.infraswiss.com
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