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G-OLD Kvarc infrasugárzó KHTT-2T 

Tartóval és dugvillás vezetékkel ellátva. 

Maximum magasság: 205 cm 

G-OLD kvarc infrasugárzók felhasználási területei és 
elhelyezése: Télikertek, teraszok, pavilonszerű kerthelyiségek 
zónafűtése esetén kitűnő megoldás lehet a magas hőmérsékletű 
kvarcsugárzó! 

A magas hőmérsékletű fűtőtestek használata ugyanazon az 
elven alapul, mint az infrasugárzó paneleké, azaz hő infravörös 
sugárzás formában kerül közvetítésre, de sokkal magasabb 
hőmérsékleten - jellemzően 1500-2000 °C-on. A magas 
hőmérsékletű fűtőelemek lehetővé teszik, hogy hatékonyan 
működjenek azokon a területeken, ahol általában nem 
hatékonyak a normál fűtőtestek, - jellemzően nem szigetelt ipari 
csarnokok, vagy akár a szabadban (terasz, erkély, kerti étterem, 
pavilon, kávézók teraszai stb.)  
A magas hőmérsékletű fűtőtestek, más néven a kvarc halogén 
infrasugárzóknál, a kibocsátott sugárzó hő nagyon rövid 
hullámhosszú, így az infravörös sugárzás nagy távolság 
elérésére képes. Még a nagyon hideg területeken is jelentős 
hatással van a néhány méterre tartózkodó, dolgozó személyre.  
Mivel magas hőmérsékletű a sugárzott hő így a még viszonylag 
kis fűtőberendezés is mintegy 90%-os energiahasznosítású, és 
csak mintegy 10% a felvett és a leadott teljesítménykülönbség (energiavesztés). A kibocsátó sugárzó 
hőnek köszönhetően, egy nagyon rövid bemelegedés után, (körülbelül 2 másodperc) eléri a 
teljesítményének 100%-át, ezért különösen alkalmas a magas nem szigetelt területek, hideg 
raktárakban, csarnokokban kisebb munkahelyek vagy zónák fűtésre. Mivel a magas hőmérséklet, 
plusz infravörös sugárzással is jár, így a hőérzet maximálisan komfortos! Tervezésnél mindig 
körültekintően kell eljárni, mivel a magas hőmérsékletű sugárzó hő miatt egyoldalú a meleg érzet! 
Tehát egy adott területet célszerű minimum két egymással szemben lévő halogén infrasugárzóval 
bevilágítani a teljes komfortérzet elérése végett. 
Elektromos teraszfűtő ideális olyan helyekre ahova nem lehet gázos teraszfűtőt betenni , illetve azok 
számára akik nem szeretne a gázpalackkal bajlódni. Egyaránt ideális megoldás kültéri és beltéri 
használatra. 

Teraszmelegítő állítható magassággal.  

A hősugárzó-fejen egy kalap található, amely a felfelé irányuló infra sugarakat visszaveri. 

 A fűtési teljesítménye három fokozatban állítható: 900W, 1200W, 2100W   

A kvarc sugárzó becsült élettartama 5 000 üzemóra.  

Szerelése, tárolása egyszerű. Esős időben csak fedett helyen használja a hősugárzót. 

 

 
 

 
 

 
 

A G-OLD Kvarc infrasugárzót 1 év garancia jellemzi! 

 

G-OLD „KHTT-2T” jelölésű Kvarc infrasugárzó adatai 
Típus Magasság Kalap átmérő Feszültség (V) Teljesítmény (W) 

KHTT-2T 2050 050 230 V IP24 900/1200/2100 W 

A fenti méretek mm-ben értendőek, a gyártás folyamán eltérőek lehetnek! 
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