Kısa Dalga
Infrared Isıtıcı

■ Short Wave Infrared Heater
Cafe, restoran, teraslar, kış bahçeleri, sigara içme alanları gibi
açık alanlarda ısınma sağlamak için geliştirilmiş etkin, güvenli
ve ekonomik Gufo E Isıtıcıları uygun fiyatlarda kullanıcılara
sunulmaktadır.
Efficient, safe and economical Gufo E Heaters which are
developed for heating in open areas such as cafes, restaurants,
terraces, winter gardens, smoking areas are offered to users at
reasonable prices.

Cihaz/Device

: gufo

Model/Model

:E2-E4

Güç K./Power S. : Elektrik/Electricity

Kısa Dalga Infrared

Uzaktan Kumanda

Short Wave Infrared

Remote Controller

Gufo-E short uses wave infrared technology.
Thanks to this technology, it provides 40%
more efficiency than other infrared heaters.

Comfortable and easy operation with
the optional remote control.

Gufo-E kısa dalga infrared teknolojisini kullanır. Bu teknoloji sayesinde diğer infrared
ısıtıcılara göre %40 daha fazla verim sağlar.

10

www.panera.com.tr

Opsiyonel olarak sunulan uzaktan
kumanda ile rahat ve kolay kullanım.
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Ürün
Product

A

B

C

Gufo E2

530 mm

185 mm

150 mm

Gufo E4

940 mm

185 mm

150 mm

Çift Kademeli
Yakma Sistemi

Opsiyonel olarak sunulan düşük veya
yüksek kademeli ısıtma sistemi ile havanın sıcaklığına göre istenilen sıcaklık konforu rahatlıkla sağlanabilir.

Two-stage
burning system

With the optional low or high-stage
heating system, the desired temperature comfort can be easily provided
according to the temperature of the air.

Teknik Özellikler / Technical Features
Ürün Kodu

1. Kademe Gücü

2. Kademe Gücü
2nd Step Power

Power

Akım

Elektrik Voltajı
Electric Voltage

Weight

Gufo E 2

1.2 kW

2 kW

9.1 A

220-240 V

2,2, kg

Gufo E 4

-

4 kW

13.6 A

220-240 V

2,6 kg

Product Code

1st Step Power

Ağırlık

*Tablo değerleri yaklaşık değerlerdir. **Tavsiye edilen emniyet mesafeleri, PANERA kontrolünde mekanın ihtiyaç ve konumuna göre değişebilir.
*Table values are approximate. **Gufo E2 is offered with double stage and control option.

Gufo E2
Gufo E4
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