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DESIGN, NAJLEPSZA TECHNOLOGIA OGRZEWANIA I OSZCZĘDZANIA ENERGII MADE IN ITALY

NAJWYŻSZ TECHNOLOGIA,
NOWOCZESNY DESIGN I
OSZCZĘDZAJĄCE
ENERGIĘ CIEPŁO

Star Progetti jest od
1993 roku światowym
liderem w rozwoju i
produkcji sytemu
grzewczego opartego
na podczerwieni IFRARED

Star Progetti od 1993 roku jest
wiodącym międzynarodowym
producentem urządzeń grzewczych na
podczerwień. Stworzył nową linię
grzejników elektrycznych, która
obejmuje najnowsze wyniki badań w
sektorze podczerwieni. Wszystko
zamknięte jest w eleganckiej
obudowie. Zaawansowane cechy
technologiczne generują większą
emisję ciepła z jednoczesnym
obniżonym zużyciem energii i są
zgodne z europejskimi wymaganiami
oszczędzania energii.

ZALETY GRZEJNIKÓW
HELIOSA® HI DESIGN
Wybierz grzejnik, który najbardziej odpowiada
Twoim wymaganiom ogrzewania i Twojemu stylowi.
• Natychmiastowe uczucie ciepła
• Równomierne, zlokalizowane, strefowe ogrzewanie -

tylko tam, gdzie jest to potrzebne
Nie wymaga rozgrzania - natychmiastowa skuteczność
W pełni kierunkowe
Czyste - bez spalania lub zapachy
Odporny na wiatr
Nie tworzy kurzu i pyłu
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 60% - PORÓWNANIE
Z INNYMI SPOSOBAMI OGRZEWANIA
• Bardzo dobra jakość
• Wszystkie urządzenia są badane pojedynczo i
certyfikowane

•
•
•
•
•
•

• Fale podczerwien emitowane przez HELIOSA® są

bezpieczne dla człowieka i dlatego nie ma
przeciwwskazań przebywania w ich zasięgu.
Urządzenia o podobnych właściwościach są również
stosowane w medycynie .

WŁOSKI DESIGN

HELIOSA® HI DESIGN –
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
INFRARED

Niepowtarzalny, nowoczesny design
powstał w mediolańskiej pracowni
projektowej Mauro Cozzi . Linia Design
HELIOSA® HI ma miękki, uroczy,
zaokrąglony kształt, który pasuje do
każdego typu wnętrz .
Kolor nagrzewnicy, biały Carrara
(RAL 9016), jest bardzo nowoczesny i
uzupełnia nieodparty urok naszych
modeli. Każdy grzejnik został
zaprojektowany tak, aby spełnić różne
wymagania cieplne ogrzewanej
przestrzeni wewnętrznej lub
zewnętrznej.

Grzejniki DESIGN HELIOSA® HI wytwarzają ciepło
za pomocą promieni podczerwonych, które są
emitowane przy maksymalnej mocy w sekundę po
włączeniu. W celu osiągnięcia wyjątkowej
wydajności Star Progetti stworzył grzejniki
ekskluzywne , z opatentowanym lustrem
parabolicznym, które zapewniają najwyższą klasę
wydajność cieplnej przy wykorzystaniu mniejszej
ilości zużytej energii elektrycznej. Urządzenia te
zapewniają bardzo wydajne źródło ciepła, o
jednolitości i kierunkowości. Te cechy sprawiają, że
program DESIGN HELIOSA® Hi to jeden z
najbardziej wydajnych i eleganckich systemów
ogrzewania INFRA dostępnych w sprzedaży.
HELIOSA ® HI DESIGN, RÓŻNE OGRZEWACZE DLA KAŻDEGO MIEJSCA
Arch. Mauro Cozzi

HELIOSA® HI DESIGN jest marką firmy STAR PROGETTI
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HELIOSA® HI DESIGN
OGRZEWANIE Z
WIĘKSZĄ MOCĄ…
ELEGANCJĄ I …
Grzejniki DESIGN HELIOSA® HI
optymalizują fale krótkie energii
podczerwieni za pomocą komputerowo
zaprojektowanych reflektorów
parabolicznych. Ma to fundamentalne
znaczenie dla wysokiej wydajności
grzejników.
W naszych grzejnikach więcej niż 60%
ciepła jest wytwarzane przez reflektor i
tylko ok. 40% powstaje z lampy. To
dlatego, że promieniowanie cieplne jest
posłuszne prawom optyki zarówno pod
względem odbicia jak i załamania.
Zaprojektowaliśmy i produkujemy całą
gamę specjalnych reflektorów, które
optymalizują wydajność ogrzewaczy
INFRA przy użyciu różnych aplikacji
dostosowanych do grzejników.
Rozwiązania i technologie są wynikiem
szczegółowych badań teoretycznych i
eksperymentów. To bogactwo
doświadczenia w badaniu załamania
promieni, doprowadziło do
opracowania bardzo wysokiej
wydajności reflektorów symetrycznych,
zapewniając wymierne oszczędności
energii.

...Z OSZCZĘDNOŚCIAMI
Jednym z najbardziej znaczących zalet
projektowej linii HELIOSA® HI jest
możliwość podziału ogrzewanej
powierzchni na strefy, nawet niewielkie
obszary. Każda z możliwością różnej
temperatury operacyjnej. Funkcja ta jest
niemożliwaw tradycyjnych systemach
INFRA. Z grzejnikami DESIGN
HELIOSA® HI możliwe jest ogrzewanie
indywidualnego miejsca pracy lub
wybranego obszaru z natychmiastową
skutecznością.

NAGRZEWNICE HELIOSA® są
idealne dla ogrzewania strefowego i
wszystkich swoich ulubionych miejsc,
tak długo jak chcesz.Wystarczy tylko
pstryknąć przełącznik.
•

Domy, piwnice, patia

•

Miejsca pracy na zewnątrz i wewnątrz

•

Przebieralnie, obiekty sportowe i fitness

•

Tarasy i ogrody

•

Ogrody zimowe i werandy

•

Pod parasolami i pergolami, bary zewnętrzne

•

Restauracje, hotele i pub-y

•

Budynki historyczne, domki letniskowe, farmy

•

SPA i baseny

•

Kościoły, zakrystie, sale konferencyjne, biura

•

Sale wystawowe, butiki, sklepy, markety

•

Altany, domki by uzupełnić niedostateczne ogrzewanie

•

Obszary pierwszej pomocy , szpitale, garaże

•

Pola golfowe, kempingi

•

Stacje narciarskie

HELIOSA® HI DESIGN
ZALETY NASZYCH
OGRZEWACZY:

Niskie zużycie, gwarancja
uczucia wysokiej
temperatury otoczenia.
Zaprojektowany przez
grupę Star Progetti
Opatentowane modele.

+
+
+
+
+
+
+

CIEPŁO
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

HELIOSA®
HI DESIGN 11

HELIOSA®
HI DESIGN 33

HELIOSA®
HI DESIGN 44

HELIOSA®
HI DESIGN 55

HELIOSA®
HI DESIGN 66

HELIOSA®
HI DESIGN 77

HELIOSA®
HI DESIGN 88

WYDAJNOŚĆ
NISKIE KOSZTY
DUŻA POWIERZCHNIA GRZANIA
BEZPIECZEŃSTWO
EKOLOGIA

NIE MA EMISJI CO2

W Modelach Heliosa® 11 / 44 / 66
dostępne są w specjalne żarówki
infracalor® . Bursztynowe światło
(opcjonalnie), zmniejszaj emisję
światła o 80% i tworzy przyjemną
atmosferę.
OPCJA NA ŻĄDANIE

MODELE OPATENTOWANE
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HELIOSA 11 - 2000 WATT IP20 (Code 11B20 / 11FM20)
• Model obrotowy na ścianę
• Do wnętrz lub w wersji specjalnej na zewnątrz
• Moc 2000 Watt
• IP20 - na zewnatrz
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny z wtyczką
- wtyczka schuko
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- ruchomy uchwyt naścienny
• Maksymalna wysokość instalacji 2,00-2,30 m
• Kolor biała Carrara RAL 9016 (Code 11B20)
lub stalowy(Code 11FM20)
• Powierzchnia ogrzewana 12-15 m2
Cena netto :
(*szczegóły strona 33)

700,00 zł

HELIOSA 11 - 1500 WATTS IPX5
WODOODPORNY (Code 11BX5/11FMX5)
• Model z obrotowym uchwytem do mocowania
pod parasole, zadaszenia i na ściany
• Nadaje się do instalacji pod parasolami przy
pomocy specjalnego uchwytu
• Moc 1500 Watt
• IPX5 - pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (opatentowane)
• Akcesoria w zestawie
- 1.5 m przewód elektryczny
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- obrotowy uchwyt do montażu pod parasolami
i do montażu na ścianie
- wsparcie do montażu pod markizą (opcja, szczegóły str. 30 )
• Maksymalna wysokość montażu 2.00-2.30 m
• kolor biały Carrara RAL 9016 (code 11BX5)
Stalowy (code 11FMX5)
• Powierzchnia ogrzewana 12-15 m2 Cena netto : 700,00
(*szczegóły str. 33)

obrotowy uchwyt do parasoli

zł

WYMIAR:
45,5x13x9 cm
OPAKOWANIE:
50,5x21x14,5 cm
WAGA NETTO:
1,00 kg
WAGA BRUTTO:
1,90 kg
96 szt.
PALETA
8025947102800 (Code 11B20 White Carrara)
8025947102824 (Code 11FM20 Cast Iron)
BAR CODE
8025947102817 (Code 11BX5 White Carrara)
8025947103524 (Code 11FMX5 Cast Iron)
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HELIOSA 33 - 1300 WATT IP20 (Code 33B13)
• Model obrotowy do instalacji na ścianie
• Do użytku wewnętrznego
• Moc 1300 Watt - Żarówka z nasadką R7S
• szeroki reflektor
• IP20 ochrona
• Akcesoria w zestawie
- 5 m przewód elektryczny do instalacji specjalnej,
włącznika urządzenia
- wtyczka schuko
- siatka
- uchwyt ścienny i uchwyt do stojaka mobilnego
• Maksymalkna wysokość montażu : 1.90-2.20 m
Cena
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana : 15 m2 (*szczególy strona 33)

netto : 650,00 zł

WYMIARY:
43,5x12x13,5 cm
OPAKOWANIE:
44x20x20 cm
WAGA NETTO:
1,10 kg
WAGA BRUTTO:
2,00 kg
PALETA:
64 szt.
BAR CODE 8025947102862
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HELIOSA 44 - 1500 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 44B15)
• Model obrotowy do instalacji na ścianie
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc 1500 Watt
• IPX5 ochrona zewnętrzna (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 1.5 m przewód elektryczny
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- uchwyt do montażu na ścianie
• Maksymalna wysokość montażu : 2.30-2.50 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana: 15-20 m2
Cena netto
(*szczegóły strona 33)

: 820,00 zł

HELIOSA 44 - 2000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 44B20)
• Model obrotowy do instalacji na ścianie
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc : 2000 Watt
• IPX5 ochrona zewnętrzna (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 1.5 m przewód elektryczny
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- uchwyt do montażu na ścianie
• Maksymalna wysokość montażu :2.30-2.50 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana : 15-20 m2
Cena netto
(*szczegóły strona 33)

: 820,00 zł

HELIOSA 44 - 2000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 44BMOB / 44FMOB)
• Model z 5 m przewodem elektrycznym do
montażu specjalnego
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc : 2000 Watt
• IPX5 ochrona zewnętrzna (Patent Star Progetti)
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny
- wtyczka schuko
- uchwyt ze stali nierdzewnej
• Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 44BMOB)
lub Stalowy (Code 44FMOB)
• Powierzchnia ogrzewana : 15-20 m2
Cena netto
(*szczegóły strona 33)

: 890,00 zł

WYMIARY:
45,5x14x15,7 cm
OPAKOWANIE:
49,5x26,5x21 cm
WAGA NETTO:
1,60 kg
WAGA BRUTTO:
2,50 kg
PALETA:
42 szt.
8025947102879 (Code 44B15 White Carrara)
8025947102886 (Code 44B20 White Carrara)
BAR CODE
8025947102893 (Code 44BMOB White Carrara)
8025947102909 (Code 44FMOB Cast Iron)
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HELIOSA 55 - 2000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 55B20)
• Model obrotowy do instalacji na ścianie
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc: 2000 Watt
• IPX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie
- 1.5 m przewód elektryczny, uchwt ze stali
nierdzewnej, uchwyt na ścianę
• Maksymalna wysokość montażu :2.50-2.80 m Cena netto
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana: 20-25 m2 (*szczegóły str.33)

: 900,00 zł

HELIOSA 55 - 1500 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 55BX5 / 55FMX5)
• Model z 5 m przewodem elektrycznym do
instalacji specjalnych
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc: 1500 Watt
• PX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny , wtyczka schuko
- uchwyt ze stali nierdz.,uchwyt na ścianę
• Maksymalna wysokość : 2.50-2.80 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 55BX5)
lub stalowy (Code 55FMX5)
• Powierzchnia ogrzewana : 20-25 m2 /
(*szczegóły str. 33)

Cena netto : 990,00 zł

HELIOSA 55 - 2000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 55BMOB / 55FMOB)
• Model z 5 m przewodem elektrycznym do
instalacji specjalnych
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc : 2000 Watt
• PX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie
- 5 m przewód elektryczny, wtyczka schuko uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt do
montażu na stojaku
• Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 55BMOB)
lub stalowy (Code 55FMOB)
• Powierzchnia ogrzewana 20-25 m2
(*szczegóły strona 33)

Cena netto : 990,00 zł

46,5x14x22 cm
WYMIARY :
OPAKOWANIE : 51,7x32,3x21,5 cm
1,90 kg
WAGA NETTO :
WAGA BRUTTO : 2,80 kg
PALETA :
35 szt.
8025947102923 (Code 55B20 White Carrara)
8025947102930 (Code 55BX5 White Carrara)
8025947102961 (Code 55FMX5 Cast Iron)
BAR CODE
8025947102947 (Code 55BMOB White Carrara)
8025947102954 (Code 55FMOB Cast Iron)
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HELIOSA 66 - 2000 WATT IPX5
Cena netto
WODOODPORNY (Code 66B20)
• Model obrotowy do instalacji na ścianie
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc : 2000 Watt
• IPX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskanie wodą( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 1.5 m przewód elektryczny, uchwyt ze stali
nierdzewnej do montażu na ścianie
• Maksymalna wysokość montażu : 2.70-3.00 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana : 25-28 m2 (*szczegóły str. 33)
HELIOSA 66 - 1500 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 66BX5 / 66FMX5)

: 1.120,00 zł

Cena netto : 1.190,00 zł

• Model z 5 m przewodem elektrycznym do
instalacji specjalnych
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc 1500 Watt
• IPX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskanie wodą( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny, wtyczka schuko,
uchwyt ze stali nierdzewnej
- uchwyt do ściany lub do stojaka
mobilnego
• Maksymalna wysokość montażu 2.50-2.80 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 66BX5)
lub stalowy (Code 66FMX5)
• Powierzchnia ogrzewana : 20-25 m2
(*szczegóły strona 33)
HELIOSA 66 - 2000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 66BMOB / 66FMOB)

Cena netto : 1.190,00 zł

• Model z 5 m przewodem elektrycznym do
specjalnej instalacji
• Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
• Moc 2000 Watt
• IPX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskanie wodą( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny, wtyczka schuko,
uchwyt ze stali nierdzewnej
- uchwyt do ściany lub do stojaka
• Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 66BMOB)
lub stalowy (Code 66FMOB)
• Powierzchnia ogrzewana :25-28 m2
(*szczegóły strona 33)
51x16x21,5 cm
WYMIAR :
OPAKOWANIE:
56x32x21,5 cm
WAGA NETTO:
2,10 kg
WAGA BRUTTO: 3,00 kg
PALETA
35 szt.
8025947102992 (Code 66B20 White Carrara)
8025947102978 (Code 66BX5 White Carrara)
8025947103005 (Code 66FMX5 Cast Iron)
BAR CODE
8025947103012 (Code 66BMOB White Carrara)
8025947103029 (Code 66FMOB Cast Iron)
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HELIOSA 77 - 1500 WATT IPX5 WODOODPORNY
Z PILOTEM STERUJĄCYM (Code 77B15T)
• Model obrotowy do montażu na ścianie
• Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
• Moc : 1500 Watt
• IPX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskanie wodą( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie :
- 5 m przewód elektryczny, wtyczka schuko
- pilot z regulacją mocy : 50% -100% - STOP
redukujący zużycie enegrgii, szybki start
- uchwt ze stali nierdzewnej, uchwyt do ściany

PILOT

Cena netto : 1.180,00 zł

• Maksymalna wysokośc montażu : 2.30-2.50 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana :15-20 m2 (*szczegóły strona 33)
47,5x14x15,5 cm
WYMIAR :
52,5x21,5x21,5 cm
OPAKOWANIE :
WAGA NETTO :
1,70 kg
WAGA BRUTTO :
2,60 kg
PALETA
49 szt.
8025947103272 (Code 77B15T)
BAR CODE
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PILOT

HELIOSA 88 - 3000 WATT IPX5 WODOODPORNY
Z PILOTEM STERUJĄCYM (Code 88B30T)
• Model obrotowy do montażu na ścianie
• Dla powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
• Moc 3000 Watt (2x1500 Watt)
• IPX5 - Pełna ochrona przed deszczem i
spryskanie wodą( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie :
- 1,5 m przewód elektryczny,
- pilot z regulacją mocy : 50% -100% - STOP
redukcja zużycia energii, szybki start
- uchwyt ze stali nierdzewnej, uchwyt do ściany
• Maksymalna wysokośc montażu 3.00 m
• Kolor biały Carrara RAL 9016
• Powierzchnia ogrzewana 20-25 m2 (*szczegóły strona 33)

Cena netto : 1.680,00 zł

89x15x15,5 cm
WYMIAR :
OPAKOWANIE :
95,5x21,3x21 cm
WAGA NETTO :l
3,00 kg
WAGA BRUTTO :
3,90 kg
24 szt.
PALETA :
8025947103289 (Code 88B30T)
BAR CODE

18

Dystrybutor w Polsce : www.wiatrochrony.pl , mail: biuro@wiatrochrony.pl , tel 790 400 735

MODEL OPATENTOWANY

HELIOSA® HI DESIGN jest marką firmy STAR PROGETTI

19

HELIOSA 990 - 2000 WATT IP20 (Code 990)
• Model na mobilnym statywie z ogrzewaczem
HELIOSA® 11 , statyw Scala z przezroczystego
poliwęglanu i podstawą ze stali w kolorze białym.
• Do wnętrz lub zadaszonych powierzchni zewnętrznych
• Moc : 2000 Watt
• IP20
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny
- wtyczka schuko
Cena netto
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- uchwyt do montażu na statywie Scala
• Kolor ogrzewacza: biały Carrara RAL 9016
• Statyw z przzroczystego poliwęglanu
• Ogrzewana powierzchnia ca. 12-15 m2(*szczegóły strona 33)
HELIOSA 991 - 2000 WATT IP20 (Code 991) kolor biały Carrara
HELIOSA 992 - 2000 WATT IP20 (Code 992) kolor stalowy
• Model na mobilnym statywie z ogrzewaczem
HELIOSA® 11 , statyw Scala -ze stali
• Do wnętrz lub zadaszonych powierzchni zewnętrznych
• Moc : 2000 Watt
• IP20
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny
- wtyczka schucko
Cena netto
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- uchwyt do montażu na statywie Scala
• Ogrzewacz i statyw Scala kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 990)
• Ogrzewacz i statyw Scala kolor stalowy (Code 991)
• Ogrzewana powierzchnia ca. : 12-15 m2 (*szczegóły strona 33)

: 1.380,00 zł

: 1.420,00 zł

OGRZEWACZ WYMAIR : 45,5x13x9 cm
PODSTAWA WYMIAR :
50x38 cm
STATYW SZEROKOŚĆ :
9 cm
213 cm
STATYW WYSOKOŚĆ :
STATYW “SCALA” SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI.
107x44x10 cm
OPAKOWANIE (statyw)
(ogrzewacz) 50,5x21x14,5 cm
WAG NETTO
(Code 990)
9,60 kg
WAGA BRUTTO (Code 990)
10,50 kg
WAGA NETTO
(Code 991-992)
12,40 kg
WAGA BRUTTO (Code 991-992)
13,30 kg
PALETA
21 szt
8025947103050 (Code 990)
BAR CODE
8025947103067 (Code 991)
8025947103074 (Code 992)
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HELIOSA 991X5 - 1500 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 991X5) Kolor biały Carrara
HELIOSA 992X5 - 1500 WATT IPX5
Cena
WODOODPORNY (Code 992X5) Kolor stalowy
• Stojak stalowy Scala z zamontowanym
ogrzewaczem HELIOSA® 11
• Dla powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
• Moc : 1500 Watt
• IPX5 Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą ( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie :
- 5 m przewód elektryczny
- wtyczka schuko
- uchwyt ze stali nerdzewnej
- uchwyt do montażu na stojaku
• Ogrzewacz i stojak Scala w kolorze białym
Carrara RAL 9016 (Code 991X5)
• Ogrzewacz i stojak Scala w kolorze stalowym (Code 992X5)
• Powierzchnia ogrzewana 12-15 m2 (*szczegóły str. 33)
45,5x13x9 cm
WYMIAR OGRZEWACZA
WYMIAR PODSTAWY
50x38 cm
9 cm
SZEROKOŚĆ STOJAKA
WYSOKOŚĆ
213 cm
STOJAK SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI
107x44x10 cm
OPAKOWANIE (stojak )
(ogrzewacz)
50,5x21x14,5 cm
WAGA NETTO :
(Code 991-992)
12,40 kg
WAGA BRUTTO : (Code 991-992)
13,30 kg
PALETA
21 szt.
8025947103494 (Code 991X5)
BAR CODE
8025947103500 (Code 992X5)
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netto : 1.390,00 zł

Cod. 991X5

MODEL OPATENTOWANY

Cod. 992X5

HELIOSA® HI DESIGN jest marką firmy STAR PROGETTI
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HELIOSA SMOKERS’ POINT - 3000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code VPF2)
• Wyposażony w dwa ogrzewacze Heliosa 11
• Do powierzchni zewnętrznych
• Moc : 3000 Watt (2x1500 Watt)
• IPX5 pełna ochrona przed deszczem i
spryskanie wodą
• Akcesoria w zestawie
- 5 m przewód elektryczny
-wtyczka schuko
• AWARYJNE ODCIĘCIE ZASILANIA W PRZYPADKU PRZEWRÓCENIA STOJAKA
• Kolor : stalowy
• Powierzchnia ogrzewana 12-15 m2 Cena netto : 3.200,00 zł
(*szczegóły str. 33)
WYMIAR OGRZEWACZA : 45,5x13x9 cm
WYSOKOŚĆ :
222 cm
WYMIAR STOŁU :
Ø66 cm
81x120x36 cm
OPAKOWANIE :
WAGA NETTO :
32,00 kg
35,00 kg
WAGA BRUTTO :
PALETA :
5 szt.
BAR CODE
8025947102510

THE FLEXIBLE ARMS ENABLE
TO DIRECT THE HEATERS
TOWARDS THE DESIRED ZONES

NEW SA 44
HELIO
WITH

HELIOSA 993 - 3000 WATT IPX5
WODOODPORNY (Code 993)
• Model całkowicie obrotowy, z regulacją wysokości i

elastycznych ramionach: można kierować promienie
podczerwone do konkretnych obszarów

• Dla powierzchni zewnętrznych
• Moc : 3000 Watt (2x 1500 Watt)
• IPX5 Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie :
- 4 m przewód elektryczny
Cena netto : 3.900,00 zł
- wtyczka schuko
- włącznik na stojaku
• AWARYJNE ODCIĘCIE ZASILANIA W PRZYPADKU PRZEWRÓCENIA STOJAKA
• Ogrzewacz i stojak w kolorze stalowym
• Powierzchnia ogrzewana22-24 m2 (*szczegóły str. 33)
WYMIAR OGRZEWACZA : 45.5x13x9 cm
210 cm
WYSOKOŚĆ :
29x49x105 cm
OPAKOWANIE :
18,00 kg
WAGA NETTO :
22,20 kg
WAGA BRUTTO :
7 szt.
PALETA :
BAR CODE
8025947103081
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HELIOSA 994 - 2000 WATT IPX5
Cena
WODOODPORNY (Code 994)
• Stojak Giraffa z ogrzewaczem
HELIOSA® 66
• Dla powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
• Moc : 2000 Watt
• IPX5 Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą ( Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie
- 5 m przewód elektryczny
- wtyczka schuko
• Stojak Giraffa i ogrzewacz w kolorze stalowym
• Powierzchnia ogrzewana 18-25 m2
(*szczegóły strona 33)

netto :1.850,00 zł

WYMIAR OGRZEWACZA :
WYMIAR PODSTAWY :
WYSOKOŚĆ STOJAKA :

51x16x21,5 cm
50x50 cm
236 cm
( stojak )
110x30x14 cm
OPAKOWANIE : ( ogrzewacz ) 56x32x21,5 cm
WAGA NETTO :
15,00 kg
17,00 kg
WAGA BRUTTO :
PALETA :
16 pcs.
8025947103098
BAR CODE
HELIOSA 995 - 2000 WATT IPX5
Cena
WODOODPORNY (Code 995)
• Stojak Giraffa z ogrzewaczem
HELIOSA® 55
• Dla powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
• Moc : 2000 Watt
• IPX5 Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie:
- 5 m przewód elektryczny
- wtyczka schuko
• Kolor stojaka Giraffa i ogrzewacza - stalowy
• Powierzchnia ogrzewana 15-20 m2
(*szczegóły strona 33)
46,5x14x22 cm
WYMIAR OGRZEWACZA :
WYMIAR PODSTAWY :
50x50 cm
234 cm
WYSOKOŚĆ :
(stojak)
110x30x14 cm
OPAKOWANIE :
(ogrzewacz) 51,7x32,3x21,5 cm
WAGA NETTO :
14,90 kg
16,80 kg
WAGA BRRUTTO :
16 szt.
PALETA :
BAR CODE
8025947103104
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netto : 1.680,00 zł

Cod. 995

Cod. 994
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HELIOSA 996 - 3000 WATTS IPX5 (Code 996) White Carrara
HELIOSA 997 - 3000 WATTS IPX5 (Code 997) Cast Iron
WODOODPORNY
• 2 obrotowe grzejniki HELIOSA® 11 umocowane
na elestycznych ruchomych ramionach
• Dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
• Moc : 3000 Watt (2x 1500 Watt)
• IPX5 Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti )
• Akcesoria w zestawie
- uchwyt do ściany
• Stalowe ramiona w kolorze białym Carrara RAL 9016 (Code 996)
lub w kolorze stalowym (Code 997)
• Powierzchnia ogrzewana 20-25 m2 (*szczegóły str. 33)
Cena

Cod. 996

THE FLEXIBLE ARMS ENABLE
TO DIRECT THE HEATERS TOWARDS
THE DESIRED ZONES

netto : 1.680,00 zł

45,5x13x9 cm
WYMIAR OGRZEWACZA :
100 cm
SZEROKOŚĆ RAMION :
ODLEGŁOŚC OD ŚCIANY :
43 cm
47x47x24 cm
OPAKOWANIE :
3,80 kg
WAGA NETTO :
4,80 kg
WAGA BRUTTO :
21 pcs.
PALETA :
8025947103111 (Code 996 White Carrara)
BAR CODE
8025947103128 (Code 997 Cast Iron)
HELIOSA 998 - 1500 WATT IPX5 (Code 998) biała Carrara
HELIOSA 999 - 1500 WATT IPX5 (Code 999) stalowy
WODOODPORNY
• Obrotowy grzejnik HELIOSA® 11 umocowany
na elestycznym ruchomym ramieniu
• Dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
• Moc : 1500 Watt
• IPX5 Pełna ochrona przed deszczem i
spryskaniem wodą (Patent Star Progetti
• Akcesoria w zestawie
- uchwyt do ściany
• Stalowe ramię malowane w kolorze białym Carrara RAL 9016
(Code 998) lub kolorze stalowym (Code 999)
• Powierzchnia ogrzewana 12-15 m2 (*szczegóły str. 33)
Cena

Cod. 999

netto : 930,00 zł

45,5x13x9 cm
WYMIAR OGRZEWACZA :
ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY :
40 cm
47x47x12 cm
OPAKOWANIE :
2,20 kg
WAGA NETTO :
3,20 kg
WAGA BRUTTO :
16 szt.
PALETA :
8025947103135 (Code 998 White Carrara)
BAR CODE
8025947103142 (Code 999 Cast Iron)
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HELIOSA ® HI DESIGN AKCESORIA
PARASOLE, MARKIZY I KONSTRUKCJE

REGULATORY MOCY
REGULATOR MOCY
Specjalny, do natychmiastowego dostosowanie mocy cieplnej urządzeń

DESIGN HELIOSA® HI Cechy techniczne:

• Łatwy w montażu: bezpośrednio w gniazdku na ścianie lub w skrzynce elektrycznej • Maksymalizacja temperatury • Zmniejszanie poboru mocy
•Wbudowany filtr antyparazytowy EMC (zgodnie z przepisami CE)• Ochrona przed niestabilnością zasilania
•Możliwość połączenia z zegarem• Możliwość połączenia z termostatem do regulacji temperatury • Możliwość połączenia wykrywacza ruchu
STAR 1EX
•Regulator mocy: od 0 do
2000 Watt,jednofazowy
•Dla gniazdka elektr.
• waga : 0,410 kg
•Wymair : 6x13,5x6 cm

STAR 2

STAR 3

• Code STAR1EX

• Code STAR2

• Code STAR3

•Regulator mocy: od 0 do
4000 Watt, jednofazowy
•Na tablicy rozdzielczej
• Waga : 0,870 kg
•Wymiar :9x10,5x12 cm

•Regulator mocy: od 0 do
8000 Watt, jednofazowy
•Na tablicy rozdzielczej
• Waga : 1,340 kg
•Wymiar : 9x16x12 cm

STAR 4

STAR 5 TRIFASE

•Regulator mocy: od 0 do
3000 Watt, jednofazowy
•Gniazdko lub na tablicy
rozdzielczej
•Waga :
0,410 kg
•Wymiar :
21x7,5x8,5 cm

•Regulator mocy: od 0 do
9000 Watt, trzyfazowy
•Tablica rozdzielcza
• Waga : 1,230 kg
•Wymiar : 9x16x12 cm /
• Code STAR5

• Code STAR4NEW
Cena netto

Cena netto

Uchwyt do montażu ogrzewacza
na nodze lub ramionach parasola
( okrągłych lub kwadratowych)
Kolor biały Carrara RAL 9016
Rozstaw uchwytu do : 66 mm
Rozstaw uchwytu do: 100 mm

(Code 101B)
(Code 102B)

Cena netto : 195,00 zł

Wspornik obrotowy do
mocowania urządzenia pod
zadaszeniem, parasolem lub
konstrukcją

Wspornik obrotowy do
mocowania urządzenia pod
zadaszeniem, parasolem lub
konstrukcją

Wymiar : 15x5x4,7 cm
Mocowanie na ramieniu parasola do 41 mm
Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 103B)

Wymiar : 30x5x4,7 cm
Mocowanie na ramieniu parasola do 41 mm
Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 104B)

Cena netto : 76,00 zł

Cena netto : 86,00 zł

DETEKTOR RUCHU
- AUTOMATYCZNIE
WŁĄCZA GRZANIE
•Moc detektora (max): 3.0 kW
•Kolor ; czarny
•Promień zasięgu:220 stopni
• 220-240 V
•Wymiar : 15x15x8 cm

PRZEŁĄCZNIK RADIOWY
IP45 CODE SW3500
•Idealny dla modeli HELIOSA
•Na zewnątrz i do wnętrz
•Bezprzewodowy
•Pilot
•3 zaprogramowane ustawienia
•Max 3500 Watt
•Obsługuje 3 strefy

• Code ST13
Cena netto

190,00 zł

3.500,00 zł

480,00 zł

2.370,00 zł

NOWY BEZPRZEWODOWY
REGULATOR MOCY : STAR 6
•Regulator mocy : od 0 do 6000 Watt ( cod. STAR6 )
•100% regulowany
•Na ścianę
•3 zaprogramowane ustawienia
•Wodoodporny IP54

Cena netto

Cena netto

Cena netto

Cena netto

1.270,00 zł

970,00 zł

Cena netto

1.590,00 zł

320,00 zł

968,00
zł
PRZEŁĄCZNIK
RADIOWY
DLA
JEDNEGO LUB WIĘCEJ OGRZEWACZY
•Zasięg działania : 25 m bez przeszkód
•Moc obsługiwana (max): 2200 Watt na gniazdo
•Pilot
•3 zaprogramowane ustawienia
•Obsługuje 3 strefy
Cena netto
code 205S/1 (Single start) 210,00 zł

INFRARED IRK ŻARÓWKI O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
• 1300 Watt IP20 R7S CAPS
• 1500 Watt IP20 R7S CAPS
• 1500 Watt IPX5
• 1500 Watt IP20 R7S CAPS
• 2000 Watt IP20 R7S CAPS
• 2000 Watts IPX5

MOBILNE STOJAKI

(A)

code 205S/3 (Triple start) 445,00 zł
do łączenia
urządzenia lub układu
elektrycznego

*

(B)

Stojaki grzewcze SCALA i GIRAFFA są
bardzo wyrafinowane i szczupłe.
Zostały zaprojektowane w celu
zwiększenia właściwości grzałek
DESIGN HELIOSA®, doskonale
uzupełniając wszelkiego rodzaju nasze
akcesoria. Nośniki grzewcze mogą
pracować zarówno we wnętrzach jak i
na zewnątrz. Dzięki swojej konstrukcji i
wyglądowi doskonale wpasowują i
wkomponowuja się w każdą przestrzeń
i otoczenie. Stając się funkcjonalnym
meblem.
UCHWYT DO MONTAŻU NA
ŚCIANIE LUB POD
ZADASZENIEM

Średnica montażu od 4 cm do 13 cm ( okrągła) Wymiar : 15x9x3 cm /
Wymiar montażu od 4x4 cm do 8x8 cm (kwadrat) Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 106B)
Kolor biały RAL 9016 (Code 105B)

Cena netto : 590,00 zł
30

Cena netto : 30,00 zł

UCHWYT DO MONTAŻU NA
WITROCHRONIE
Uchwyt montuje się bezpośrednio w
panelu
Wymiar : 50x4x4 cm
Kolor biały Carrara RAL 9016 (Code 107B)
Kolor stalowy (Code 107FM)

Cena netto : 165,00 zł

do łączenia
urządzenia lub układu
elektrycznego

Cena netto

BULBS

UCHWYT “TRIS” DO MONTAŻU
3 OGRZEWACZY NA NODZE
PARASOLA OGRODOWEGO

3 channel remote
control

STOJAK SCALA (A)
• Stojak i podstawa - stalowe malowane
farbą proszkową w kolorze białym
Carrara RAL 9016 (code 201B)

• Stojak i podstawa - stalowe malowane
farbą proszkową w kolorze stalowym Micaceous (code 201FM)

• Stojak z przezroczystego

poliwęglanu. Podstawa - stalowa
malowana farbą proszkową w
kolorze białym Carrara RAL 9016
(code 201B)

• Trójkątna podstawa
wymiar : 50x38 cm

• Szerokość : 8 cm
• Wysokośc stojaka: 213 cm
STOJAK GIRAFFA (B)
• Stojak i podstawa - stalowe

*

malowane farbą proszkową .

• Podstawa wymiar : 50x50 cm
Wyposażone w
metalowe element do
podłączenia
przeciwnie dwóch
grzejników.

• Wysokość stojaka : 2,20 m
• code GIRAFFA (kolor stalowy)
• code GIRAFFAB
(kolor biały Carrara RAL 9016)
Scala
Cena netto : 750,00 zł

Giraffa
Cena netto : 790,00 zł
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POPRAWNA INSTALACJA
DAJE MAKSYMALNY
KOMFORT OGRZEWANIA
Wszystkie ogrzewacze HELIOSA® HI DESIGN

Wykresy (poniżej) pokazują, jak powinny być
instalowane grzejniki DESIGN HELIOSA® HI
w celu uzyskania jak najlepszych wyników.
Znaczenie ma by powierzchnia , którą
plaujemy ogrzewać ogrzewana była
równomiernie tak bardzo jak to jest tylko
możliwe. Ponadto należy pamiętać, że
ogrzewanie w pionie, z sufitu nie jest
zalecane, ponieważ ogrzewać będziemy tylko
górną część a to w dłużsym okresie powoduje
dyskomfort.
Dlatego ogrzewanie sufitowe powinny być
instalowane w sposób " pod kątem", w celu
uzyskania najlepszych wyników (patrz
diagram: montaż na suficie).

*POWIERZCHNIA OGRZEWANA

Powierzchnia ogrzewanych obszarów
może się różnić w zależności od
wysokości instalacji, warunków
środowiskowych i synergii wytworzonej
po zainstalowaniu kilku grzejników .
W przypadku tego ostatniego warunku
wynik może być znacznie wyższy.

Istnieją specjalne modele dla tych instalacji
i odpowiednie akcesoria łączące określone
dla każdego modelu (strona: 30).

AKCESORIA
Linię HELIOSA® HI DESIGN uzupełniają

przeróżne akcesoria, takie jak
wyspecjalizowane regulatory mocy i
czujniki ruchu (strona: 30).

CZAS PRACY ŻARÓWEK InfraCalor®

Wszystkie urządzenia wyposażone są w
specjalne żarówki InfraCalor®, przeznaczone
do konkretnych wymagań. Żarówki do
stosowania zewnętrznego w miejscach
narażonych na działanie warunków
atmosferycznych są patentem Star Progetti.
Żarówki InfraCalor® mają bardzo długą
żywotność około 7000 godzin i więcej, w
zależności od charakterystyki pracy.

DIAGRAMY INSTALACJI
OGRZEWACZY
HELIOSA® HI DESIGN (Im. 3)
Im. 1
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Tradycyjny sposób
ogrzewania powietrza

W narożnikach

Na ścianie

BULBS

SIATKA OCHRONNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Wszystkie urządzenia wyposażone są w siatki
ochrony, które mogą być konieczne, jeśli
urządzenie znajduje się na wysokości niższej
niż 2 m.

Gorące powietrze unosi się ku
górze, tworzy warstwy termiczne i
ucieka otworami, a ludzie
pozostają w strumieniu zimnego
powietrza. Jest to kosztowne.

Im. 2

( Patent Star Progetti )

MOBILNE STOJAKI

INSTALACJA POD PARASOLAMI I
MARKIZAMI

Instalacja oświetlenia obejmuje kilka
rozproszonych źródeł, aby stworzyć jednolite
światło, bez cieni, zamiast jednego dużego źródła
światła. Ta sama technika jest zalecana do
montażu grzejników DESIGN HELIOSA® HI.
Orientacja elementów grzejnych jest bardzo
ważne dla uzyskania pożądanych wyników.

*IPX5 = Ochrona przed
spryskaniem wodą

Jest to najczęstszy typ instalacji i umożliwia
umieszczenie urządzenia w nieinwazyjny
sposób w każdym otoczeniu. Wszystkie
modele są dostarczane z uchwytem do
kierunkowegoinstalowania na ścianie.
Linia HELIOSA® HI DESIGN obejmuje
przenośne stojaki grzewcze. Różne
modele umożliwiają ogrzewanie w każdym
miejscu a gdy są umieszczone w pobliżu
ściany, nie ma potrzeby montażu w
ścianie. Ponadto, mogą być łatwo
stosowane w różnych dziedzinach,
zgodnie z wymaganiami. (Strona: 31).

zostały wyprodukowane z solidnego odlewu
aluminiowego, malowanego farbą termoplastyczną do
użytku na zewnątrz. Niektóre modele są dedykowane
do stosowania w miejscach narażonych na działanie
wilgoci, w deszczu i gdy tryska na nie woda (IP X5).
Aby uzyskać maksymalny komfort użytkowania
grzejników HELIOSA® HI istotna jest faza
projektowania. Kluczowy jest wybór odpowiedniego
grzejnika uwzgledniający zakres jego działania oraz
prawidłowa instalacja. Każda ogrzewacz ma opis
pojemności cieplnej (mocy), obszaru działania i
zalecanej wysokości montażu.
Dane te mogą być przydatne przy wyborze
odpowiedniego modelu . Prosty montaż - tak jak w
instalacji oświetlenia. Ogrzewacz musi być umocowany
na ścianie i ukierunkowany na wybraną powierzchnię.

Ponadto ilość promieniowania cieplnego będzie
większa, gdy występują duże wskaźniki
wilgotności. Na rysunkach obok można sprawdzić
różnice pomiędzy tradycyjnym systemem
ogrzewania powietrza i podgrzewaczy
HELIOSA®HI-Design . Pozwoli to upewnić się, że
ciepło wytwarzane przy udziale ogrzewaczy ma
cechy i jakość ogrzewania słonecznego - i jest to
ogrzewanie ekologiczne .

MONTAŻ NA ŚCIANIE

HELIOSA® HI DESIGN

Ciepło jest kierowane i
utrzymywano w żądanych
obszarach, bez strat, jak światło.
Możliwe jest zatem uzyskanie
ogrzewania o jakości słońca oraz
komfortowe warunki, nie ma
hałasu i kurzu i tak długo, jak
chcesz, z dużą oszczędnością
energii.

Alternatywny
montaz na ścianie

Dystrybutor w Polsce : www.wiatrochrony.pl , mail: biuro@wiatrochrony.pl , tel 790 400 735

Montaż na suficie

OPATENTOWANE MODELE
HELIOSA® HI DESIGN jest marką firmy STAR
PROGETTI
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