Hyvä tietää Duetoista
- lämpenevät nopeasti 5 -10 minuutissa
- tehokas infrapunalämpö juuri tehokkaalla taajuudella
- lämmittimen pintalämpötila 125 astetta, on syytä käyttää nojausritilää
⁃
- voi käyttää lämmittimiä samanaikaisesti kiukaan kanssa.
⁃
Duetto-lämmittimet on FIMKO:n testeissä hyväksytty
kiuassaunalämmittimiksi
⁃
käytettäväksi joko eri aikaan tai yhtä aikaa kiukaan kanssa.
Lämmittimien
⁃
infrasäteen aallonpituus on ideaali 6,8-7,3 micrometriä, joka antaa
parasta hoitavaa
⁃
lämpöä
⁃
- voidaan myös upottaa seinäpanelointiin asentamalla alle
lämmittimien kokoinen tai
⁃
suurempi vanerilevy, johon lämmitin ruuvataan kiinni 4 ruuvilla
- päälle asennetaan joko vakiomittaiset nojausritilät tai mittojen
mukaan vaikka koko
⁃
seinän pituiset nojapuut, 91cm korkeat, ne ei saa peittää Dueton
pinta-alasta 1/3
⁃
enempää
- Duetot soveltuvat erinomaisesti esim. muotolauteitten taakse piiloon
asennettaviksi
- Duetot lämmittävät hyvin 1-2 m etäisyydelle asennuspaikastaan
- voi valita lasin värin harmaa tai musta
- voi säätää esim. GIRA - ajastimella, jonka voi asentaa saunan sisälle
alle 1 m korkeudelle
- Duetto® infrapunalämmitin täyttää uusimmat viranomaisten
asettamat tuoteturvallisuusmääräykset.
- voidaan asentaa saunaan sekä kuivaan tilaan.
- kytkentävaihtoehdot; rinnan- tai sarjakytkentä LINKKI >
- lämmönlähteenä toimii lasinen lämpöelementti.
- lämmittimen runko on valmistettu kuumaa kestävästä sähköä
johtamattomasta erikoismuovista.
- lämmitin on ruostumaton, hajuton ja turvallinen.
- lämmitin lämpenee ja lämmittää nopeasti
- pehmeä ja tasainen lämpö koko lasin alueelta
- huoltovapaa ja helppo puhdistaa.
- paloturvallinen, ei erillistä sähkövastusta.
- lämmitin on kosteutta ja kuumuutta kestävä.
- pöly- ja roiskevesitiivis IP67
- helppo asentaa seinälle tai kattoon, pystyyn tai
vaakaan.
- lasisen lämmityselementin ansiosta ei hohda, tyypillistä punaista
valoa (infrapunavalo näkyy vasta 600- 800C:ssa).
- lämmittimen tuottama lämpösäteily on ominaisuudeltaan terveellistä
pitkäaaltoista.
- lämmitin lämmittää ihmisiä ja esineitä, joihin lämpösäde kohdistuu.
- tuottaa lämpöä auringon tavoin.

- tuottaa pehmeää täsmälämpöä silloin kuin haluat.
- voidaan asentaa ihmiskehon lähelle nojausritilöitten taakse.
- laajentaa hiusverisuonia hiusverisuonia, vilkastuttaa verenkiertoa
lisää isää aineenvaihduntaa.
- pitkä käyttöikä, takuu 2 vuotta, julkitilkäytössä 1 vuosi.
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