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Procesele moderne de producţie 
au nevoie de surse de căldură inteli-
gentă, iar tehnologia termică cu raze 
infraroșu este eficientă și exactă. As-
tăzi, aproape fiecare produs de pe li-
nia de asamblare vine în contact cu ra-
diaţii infraroșii în cadrul procesului de 
fabricaţie, iar această tendinţă este în 
creștere. Prin urmare, devine cu atât 
mai important ca sistemul de încălzi-
re corect să fie selectat pentru fiecare 
aplicaţie în parte. Lămpile de uscare 
cu infraroșu de la INFRARR acoperă 
spectrul total de lungimi de undă teh-
nologic disponibile, iar noi vă stăm la 
dispoziţie pentru a vă putea ajuta să 
găsiţi sursa optimă de căldură necesa-
ră aplicaţiilor specifice desfășurate de 
Dvs. Lămpile de uscare cu infraroșu, 
indicate fiecărui procedeu în parte, 
permit ca aplicaţiile de uscare să fie 
efectuate cu o mai mare eficienţă și 
utilizând cantitatea corectă de ener-
gie.

Tehnologia care exploatează pu-
terea razelor infraroșii poate oferi o 
sursă sigură și eficientă de căldură 
necesară diverselor aplicaţii. Lăm-
pile de uscare cu tehnologie IR sunt 
destinate unei game largi de aplicaţii 
și au rolul de a transmite, rapid și cu 
eficienţă ridicată, cantităţi mari de 
energie. Lungimea de undă specifică 
a razelor infraroșii are un efect esen-
ţial asupra eficacităţii procesului de 
încălzire. Lămpile IR, care sunt optim 
adaptate la materialele ce urmează a 
fi încălzite, pot oferi o economie de 
energie de până la 50% faţă de alte 
tehnologii. Lămpile IR și tehnologia 
de uscare cu infraroșu de la INFRARR 
oferă avantaje semnificative: căldură 
direcţionată spre reperul necesar a fi 
uscat, cu o lungime de undă optimă și 
în conformitate cu procedura aleasă.

INFRARR produce și asamblează fiecare piesă din 
sistemele sale, de la componentele de aluminiu 

până la panouri IR. Designul este unul modern iar 
tehnologia IR cu unde medii sau scurte, este cea mai 

eficientă și sigură sursă de căldură în exploatare.



  

Zonă de acoperire 1×1 m.

 � ST26.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A; 3 kW.
1.310 €
 � CP28.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A; 3 kW.
1.650 €

Zonă de acoperire 1×1 m.

 � ST36.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A; 3 kW.
1.960 €
 � CP30.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13A; 3 kW.
2.255 €
 � TC40.0 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 6 A; 4 kW.
3.180 €

Zonă de acoperire 2×1,2 m.

 � ST66.1 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 9 A; 6 kW.
2.715 €
 � CP60.1 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 9 A; 6 kW.
3.170 €
 � TC80.0 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 12 A; 8 kW.
4.220 €

 � 2R-P35 
Capac din aluminiu pentru 
protecţie panou – opţional
17 €/buc

Zonă de acoperire 30×20 cm 
temporizator electro mecanic.

 �M10.1 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 5 A; 1 kW.
360 €
 �M12.1 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 5 A; 1 kW. 
632 €

star - line
unde medii - scurte

Abrevieri utilizate:

ST/PRO-T 
temporizator electro mecanic;

CP/PRO-/PRO-CP 
panou de comandă computerizat;

TC/PRO-TC 
panou de comandă computerizat 
și senzor control temperatură.



 

Imaginile sunt cu titlu informativ. Preţurile nu conţin TVA.

Zonă de acoperire 1×1 m.

 � PRO-T13.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A; 3 kW.
1.450 €
 � PRO-13.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A.
1.725 €

Zonă de acoperire 1×1 m.

 � PRO-T31.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A; 3 kW.
2.040 €
 � PRO-31.2 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 13 A; 3 kW.
2.400 €

Zonă de acoperire 2×1,2 m.

 � PRO-T32.1 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 9 A; 6 kW.
3.010 €
 � PRO-CP32.1 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 9 A; 6 kW.
3.410 €
 � PRO-TC32.1 400 V; 3~/PE; 
50-60 Hz; 12 A; 8 kW.
4.080 €

Zonă de acoperire 30×20 cm; 
temporizator electro mecanic.

 � PRO1000 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 5 A; 1 kW. 
440 €
 � PRO1200 230 V; 1~/PE; 
50-60 Hz; 5 A; 1 kW; cu stand suport.
745 €

pro - line
unde scurte

Timpi uzuali de uscare IR [minute]

Chit  4

Grund  4

Filler 10

Vopsele pe bază de apă  4

Vopsele pe bază de solvent 10

Lacuri 10
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Variantele panoului de comandă

ST/PRO-T temporizator 
electro mecanic

CP/PRO-/PRO-CP 
panou de comandă 

computerizat

TC/PRO-TC 
panou de comandă 

computerizat și senzor 
control temperatură.

Pirometru IR pentru 
controlul temperaturii

Capac din aluminiu pentru 
protecţie panou – opţional

buton selectare temperatură 
(în Fahrenheit)

timp selectat

mărire timp selectat

scădere timp selectat

programe de uscare

întrerupător casetă IR (stânga)

întrerupător casetă IR (dreapta)

ecran afișare 
temperatură

buton selectare 
temperatură (în Celsius)

buton programare

buton selectare tip structură 
(plastic sau metal)

timp de operare

întrerupător general

 


