ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ
ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΟΤΜΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΤΠΕΡΤΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΗ
ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ INFRAPOWER Ε ΑΤΣΑ
 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΧΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛ; – ΣΙ ΠΟΟΣΟ ΑΠΟΔΟΗ ΤΠΕΡΤΘΡΗ
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΧΕΙ;
Όταν διαβάηουμε ότι ζνα πάνελ είναι για παράδειγμα 600W, τι ςθμαίνει αυτό;
Σθμαίνει ότι το πάνελ αυτό κα καταναλϊςει ςε μια ϊρα ςυνεχοφσ λειτουργίασ
600W ι 0,6 κιλοβάτ.
Πόςο όμωσ από το ρεφμα που καταναλώνουμε μετατρζπεται ςε υπζρυκρθ
ακτινοβολία και πόςο ςε ςυμβατικι κερμότθτα;
Ζνα πάνελ αμφιβόλου απόδοςθσ και προζλευςθσ με μικρι παραγωγι
υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, λειτουργεί ςτθν ουςία ςαν ζνα ςυμβατικό κερμαντικό
ςϊμα, το οποίο ηεςταίνει τον αζρα και όχι τα ςϊματα και τα αντικείμενα.
Αγοράηοντασ ζνα τζτοιο προϊόν δεν αγοράηουμε ζνα φτθνό πάνελ υπζρυκρθσ
ακτινοβολίασ, αλλά μια ακριβι ςυμβατικι ςυςκευι κζρμανςθσ.
Η Infrapower είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ καταςκευισ πάνελ
παγκοςμίωσ.
Τα πάνελ τθσ καταναλϊνουν 10-15% λιγότερο ρεφμα από τθν ονομαςτικι
τουσ ιςχφ. Δθλαδι ςτο παράδειγμά μασ ζνα πάνελ 600W κα καταναλϊςει ςε μια
ϊρα ςυνεχοφσ λειτουργίασ κάτι παραπάνω από 0,5 κιλοβάτ.
Από το ρεφμα που καταναλϊνουν το 93% μετατρζπεται ςε υπζρυκρθ
ακτινοβολία και μόνο το 7% ςε ςυμβατικι κερμότθτα. Επιπλζον με τθ χριςθ τθσ
πατενταριςμζνθσ τεχνολογίασ «reflector» (αντανάκλαςθσ), το 100 % τθσ
παραγόμενθσ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ εκπζμπεται προσ τα εμπρόσ και όχι προσ
τθν πλευρά του τοίχου όπου μασ είναι άχρθςτο.
Τα πάνελ τθσ Infrapower, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα ςυγκριτικοφ τεςτ
απζναντι ςε αντίςτοιχα προϊόντα τθσ γνωςτότερθσ Ευρωπαϊκισ εταιρείασ,
παράγουν 18% περιςςότερθ υπζρυκρθ ακτινοβολία (υπζρυκρα κφματα).

 ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΑΝΕΛ ΠΟΤ ΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΠΩΝΤΜΟ;
ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΟΤ;
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΕ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ (ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙ ΜΕΣΡΗΕΙ ΣΟΤ);
Κατά τθ γνϊμθ μασ, ζνα πάνελ κεωρείται επϊνυμο όταν γνωρίηουμε τον
καταςκευαςτι του (όχι τον ειςαγωγζα του) και μποροφμε μζςα από τθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι του να αντλιςουμε όποια ςχετικι πλθροφορία
επικυμοφμε. Δυςτυχϊσ θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των πάνελ που κυκλοφοροφν
ςτθν Ελλθνικι αγορά είναι αγνϊςτου καταςκευαςτι και κυκλοφοροφν μόνο με
τθν επωνυμία του ειςαγωγζα τουσ. Κατϋ επζκταςθ άγνωςτεσ είναι και οι
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ ζχουν καταςκευαςτεί και ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ και θ προζλευςι τουσ.
Τα πάνελ τθσ Infrapower είναι ΕΠΩΝΥΜΑ.
Μζςα από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ http://infrapowerpanels.com
μπορείτε να αντλιςετε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και αναλυτικζσ
μετριςεισ για τθν απόδοςι τουσ και το φάςμα εκπομπισ τθσ υπζρυκρθσ
ακτινοβολίασ τουσ.
Η τεχνολογικι τουσ εξζλιξθ γίνεται ςτθν Αυςτρία, ειςάγονται από τθν Βιζννθ
και το εργοςτάςιο παραγωγισ τουσ είναι ςτθν Κίνα.
 ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΝΑ ΤΝΟΔΕΤΕΣΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ;
Η φπαρξθ πιςτοποιθτικϊν και κυρίωσ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ οίκουσ
όπωσ θ TUV, υποδθλϊνει τθν υψθλι ποιότθτα καταςκευισ ενόσ προϊόντοσ.
Δυςτυχϊσ και ςε αυτό το ερϊτθμα θ απάντθςθ είναι ότι θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία των πάνελ που κυκλοφοροφν ςτθν Ελλθνικι αγορά δε διακζτουν
κάποια πιςτοποίθςθ με εξαίρεςθ ίςωσ το πιςτοποιθτικό CE που είναι το ελάχιςτο
απαιτθτό ςυνοδευτικό.
Τα πάνελ τθσ Infrapower ςυνοδεφονται από ζξι (6) πιςτοποιθτικά ποιότθτασ
και αςφαλείασ.

 ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΠΑΝΕΛ;
ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΕΙ;
Όλεσ οι θλεκτρικζσ και οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ πρζπει να βελτιϊνονται
τεχνικά ςτο διάβα του χρόνου για να γίνουν καλφτερεσ και αποδοτικότερεσ. Τα
πάνελ υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ δεν κα μποροφςαν να αποτελζςουν εξαίρεςθ.
Όλεσ οι ςοβαρζσ εταιρείεσ εξελίςςουν τα προϊόντα τουσ, ενςωματϊνοντασ ςτθν
καταςκευι τουσ νζεσ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ. Και εδϊ όμωσ θ Ελλθνικι
πραγματικότθτα είναι διαφορετικι. Με εξαίρεςθ τισ μεγάλεσ και ακριβζσ
εταιρείεσ, τα πάνελ που διατίκενται ςτθν Ελλθνικι αγορά είναι ςυνικωσ
ειςαγωγισ 2012 -2013.
Εςείσ κα αγοράηατε π.χ. ζνα ψυγείο καταςκευαςμζνο πριν από 6 – 7 χρόνια;

Είμαςτε οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ςτθν Ελλθνικι αγορά που διακζτουμε τθν τελευταία
αναβακμιςμζνθ ςειρά προϊόντων τθσ Infrapower και πραγματοποιοφμε
ειςαγωγζσ πολλζσ φορζσ μζςα ςτο ζτοσ.

