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Încălzitoarele cu infraroșu KNEBEL - de 
încredere și inovatoare  
 
 
Totul a început în 2006, cu ideea fondatorului 
companiei Friedrich Knebel de a introduce tehnologia 
modernă de încălzire prin infraroșu pe piața germană. 
În primii doi ani, au fost vândute încălzitoare cu 
infraroșu de la cei mai buni producători. Echipa 
Knebel a recunoscut rapid punctele forte și punctele 
slabe ale mărcilor individuale și a început să dezvolte 
primul prototip propriu. În 2008 a început producția 
primului încălzitor cu infraroșu Knebel. 
 
 
 
După o fază intensă de dezvoltare și mulți ani de 
experiență, compania Knebel produce astăzi 
încălzitoare cu infraroșu la cel mai înalt nivel, în 
special, performanțele de încălzire și eficiența 
infraroșului sunt de neegalat din informațiile  
noastre și din declarațiile retailerilor și clienților 
noștri. 

Părțile interesate se pot convinge de calitatea 
excepțională a încălzitorilor cu infraroșu Knebel 
atunci când vizitează fabrica noastră sau unul dintre 
dealerii noștri specialiști. 

 
Compania de azi -  
Încălzire cu infraroșu la cel mai înalt nivel 
 
Între timp, ca producător de încălzitoare cu 
infraroșu, putem privi cu mândrie înapoi la 
multe mii de clienți mulțumiți. În prezent, 
aproximativ 20 de angajați permanenți lucrează 
pentru compania Knebel. În plus, există o serie 
de angajați independenți, precum și o rețea de 
dealeri în toată Europa. Viziunea viitorului este 
de a oferi clientului posibilitatea de a se încălzi 
cu combinația de acoperiș de energie (sistem 
fotovoltaic) și încălzire în infraroșu la un cost 
extrem de mic și cât mai independent. 
 
 
"Confecționarea plină de atașament, 
utilizarea de materiale de înaltă calitate 
în conformitate cu standardele legale de 
siguranță face ca încălzitorul nostru cu 
infraroșu Knebel să fie ceva deosebit!" 



KNEBEL – Succes 
realizat în Germania 

 
 
 
Primiți  
calitate testată, produsă  
și dezvoltată în Knebel Manufaktur Germania 
 



  

 
  

Radiația infraroșie 
funcționează pe principiul  
soarelui. 
 
 
 
 
 

Căldură sănătoasă cu încălzitoare 
cu infraroșu 



 
  Încălzire precum a soarelui 

 
Soarele ca model natural! Razele infraroșii au 
proprietatea de a nu încălzi aerul, în primul 
rând ci pereții, podelele și toate obiectele din 
cameră, precum și corpul uman. Aceste obiecte 
eliberează apoi căldura în mediul dvs. și oferă o 
căldură sănătoasă și plăcută. Chiar acest simplu 
comfort ne dă o stare de bine. Însă 
încălzitoarele cu infraroșu au un efect pozitiv 
asupra bunăstării noastre în alte moduri. 
 
 
 
1. Efectul comfortabil 
 
 
Pielea este caldă și razele infraroșii ajută la o 
bună circulație sanguină. Medicii și 
fizioterapeuții folosesc acest efect pozitiv al 
tratamentelor cu lumină roșie, de exemplu, 
pentru a calma tensiunea musculară sau pentru 
a atenua anumite probleme ale spatelui. Un 
încălzitor cu infraroșu nu este un leac, dar 
efectul său de încălzire este perceput ca plăcut 
și liniștitor. Acest efect de bunăstare este 
consolidat de faptul că încălzitoarele cu 
infraroșu, spre deosebire de radiatoarele 
convenționale sau încălzirea în pardoseală, nu 
circulă aerul. 
 
 
2. Fără praf ridicat 
 
 
Având în vedere că aerul rămâne nemodificat, 
deci nu circulă, nu există niciun efect de tiraj și 
nici praful, nici polenul, nici măcar firele de 
animale nu sunt plimbate și redistribuite din 
nou și din nou în aerul pe care îl respirăm. De 
acest lucru beneficiază mai ales alergicii și 
astmaticii. 

3. Previne dezvoltarea mucegaiului 
Cine folosește pentru încălzirea spațiului încălzitoare 
cu infraroșu are o bază importantă pentru eliminarea 
dezvoltării mucegaiului. Deoarece încălzitoarele cu 
infraroșu încălzesc pereții unei camere. Totul este 
atât de cald și uscat și durabil, deoarece pereții 
depozitează căldura. Prin urmare, nu poate apărea 
mucegaiul. 
 
4. Sanatos si confortabil 
Dacă doriți să trăiți sau să lucrați într-o atmosferă 
sănătoasă și confortabilă, vă recomandăm să optați 
pentru un încălzitor cu infraroșu acasă sau în clădirea 
de birouri. Efectul pozitiv asupra sănătății 
încălzitorilor cu infraroșu Knebel este chiar dovedit de 
un raport al Institutului pentru Biofeedback și 
cercetarea stresului. 
 
Notă: Raportul poate fi descărcat de pe www.knebel.de 



 
  

Prejudecata 2: 
Încălzitoarele cu infraroșu nu sunt 
ecologice. 
 
Faptele: încălzitoarele cu infraroșu, care sunt 
combinate cu un sistem fotovoltaic, sunt chiar 
foarte ecologice. Aceasta este suficient pentru a 
acoperi mai mult de 70 la sută din nevoile de 
energie electrică fără a arde petrol și gaz. Dacă 
„electricitatea verde” este folosită pentru a 
acoperi restul cererii, combustibilii fosili nu mai 
joacă niciun rol - nici la generatorul de energie 
electrică, nici „la fața locului”. Aceasta înseamnă: 
lipsa emisiilor de CO2 sau alți poluanți. Este greu sa 
fii ecologic. Prin urmare, încălzirea cu infraroșu 
este o temă pentru ecologiștii constructori, 
arhitecți, proprietari de locuințe și chiriași. 
 
Prejudecata 3: 
Încălzirea cu infraroșu nu este sănătoasă. 
 
Faptele: Încălzitoarele cu infraroșu oferă căldură 
cu radiații infraroșii. Cu toate acestea, cuvântul 
"radiație" îi deranjează pe mulți: Nu radiația vă 
pune în pericol sănătatea? Nu cea a încălzitoarelor 
cu infraroșu! Dimpotrivă, are efecte pozitive 
asupra sănătății din trei motive. În primul rând, 
dacă razele infraroșii ne ating  pielea, aceasta se va 
încălzi și va stimula circulația. Medicii și 
fizioterapeuții folosesc acest efect pentru a elibera 
tensiunea musculară, a stimula metabolismul și a 
promova vindecarea. În al doilea rând, 
încălzitoarele cu infraroșu încălzesc pereții unei 
camere până la colțuri. Căldura este păstrată, 
mucegaiul nesănătos nu are nicio șansă. În al 
treilea rând, caloriferele convenționale și încălzirea 
prin pardoseală permit aerului să circule într-o 
cameră - și odată cu ea prafului, polenului și 
mucegaiurilor. Mai ales cei care suferă de alergii și 
astm au o problemă cu acesta. În schimb, 
încălzitoarele cu infraroșu nu agită aerul din 
cameră, deoarece se încălzesc direct: precum o 
sobă sau soarele. Acest lucru creează un climat 
interior confortabil în mod natural. 
 
 
Concluzie: Spre deosebire de 
prejudecățile comune, încălzitoarele 
cu infraroșu sunt economice, 
ecologice și sănătoase. 

Ca toate soluțiile inovatoare, încălzitoarele cu 
infraroșu sunt criticate. Criticilor le place să inducă 
trei prejudecăți în domeniu. Cu toate acestea, faptele 
vorbesc despre căldura infraroșie, ca fiind 
comparabilă cu o sobă. 
 
 
Prejudecata 1 : 
Încălzitoarele cu infraroșu nu sunt economice. 
 
În fapt: Încălzitoarele cu infraroșu convertesc energia 
electrică în căldură - dar mult mai eficient decât 
încălzitoarele electrice tradiționale. Deoarece, spre 
deosebire de acestea, acestea nu încălzesc în primul 
rând aerul, dar încălzesc oamenii și mobilierul dintr-o 
cameră, podelele și pereții acesteia direct și aproape 
fără pierderi. De aceea, au nevoie cu aproximativ 50% 
mai puțină energie decât stocarea convențională pe 
timp de noapte și încălzitoarele electrice. Obțineți un 
nivel de costuri de consum similar cu încălzirea cu 
petrol sau gaze. Însă nu presupune niciun cost pentru 
întreținerea, reparația, măturarea coșului sau o 
cameră de încălzire. Temperarea cu încălzitoare cu 
infraroșu este, prin urmare, destul de economică - în 
special în combinație cu un sistem fotovoltaic: Soarele 
nu emite facturi. 



 

Încălzirea cu electricitate este 
costisitoare? 
Nu cu încălzitorul potrivit! 
Încălzire de viitor cu încălzitorul 
cu infraroșu KNEBEL!  

 
 
 
 
 
 

Încălzire cu 
infraroșu: 
Prejudecăți și fapte Încălzire cu infraroșu: 

Prejudecăți și fapte 



 

 
  

Încălzitorul KNEBEL cu infraroșu  
convinge nu doar printr-o durată de 
viață mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valorile interne 
sunt importante 



 
 
 
 
 
  

Încălzitoarele cu infraroșu de tip Knebel sunt mai 
plane decât un televizor LCD, datorită tehnologiei de 
economisire a spațiului și pot fi amplasate aproape 
oriunde. Și acesta este doar unul dintre multele 
argumente convingătoare! 
 
 
Eficiență foarte mare 
 
Datorită designului lor inovator, încălzitoarele cu 
infraroșu Knebel au poduri termice mai puține și deci 
pierderi de căldură mai mici. Astfel, este nevoie de 
mai puțină energie și aceasta presupune costuri de 
consum mai mici. 
 
 
Durată mare de funcționare 
 
Prin renunțarea la filme PET, plastifianți și materiale 
plastice, obținem o durată de viață mai lungă. Nu 
există niciun risc de incendiu. Încălzitoarele cu 
infraroșu Knebel conving prin materiale calitative și o 
prelucrare foarte bună. Fără exhalații și mirosuri 
dăunătoare. 
 
 
Performanță deplină 
 
În funcție de zona de utilizare și dimensiunea camerei, 
încălzitoarele cu infraroșu Knebel au o putere de 200-
1400 de wați. 
 
 
Aspect subtire 
 
În funcție de model, încălzitorul cu infraroșu Knebel 
are o adâncime de numai 1,4 până la 3 cm. 
 
 
Dimensiune convingătoare 
 
Diferitele modele sunt disponibile în dimensiuni de la 
24 până la 140 cm (înălțimi / lățimi). 

Valori interioare 
 
Ca urmare a unei activității de dezvoltare de mulți 
ani, încălzitoarele cu infraroșu Knebel realizează o 
distribuție maximă și uniformă a căldurii din față. 
Acest lucru este posibil prin elementele de 
încălzire produse în procesul special de îmbinare. 
Datorită densității enorme a plăcii de izolare, o 
eliberare de căldură pe partea din spate este 
minimizată. Din motive de siguranță, sunt 
instalate termocuple care opresc încălzitorul 
infraroșu în caz de supraîncălzire. 
Peretele posterior din aluminiu de 1,5 mm 
grosime este echipat cu un strat de reflectare 
special dezvoltat, ceea ce înseamnă că 
dezvoltarea căldurii pe partea din spate este 
foarte scăzută. 
Cablul de conectare utilizat are o rezistență la 
căldură de până la 120 de grade și poate fi 
introdus cu ușurință în spatele încălzitorului după 
instalare. De asemenea, este posibilă o conexiune 
directă. 
 
 
Cumpărarea unui încălzitor este o 
problemă de încredere! Prin urmare, 
faptele, costurile și serviciile bune 
sunt doar câteva argumente în 
favoarea KNEBEL. 



 
  Varietatea de încălzire prin infraroșu 

 
Knebel oferă încălzitoare infraroșii potrivite 
pentru fiecare utilizare posibilă și pentru fiecare 
cameră. Convingeți-vă de multitudinea de 
posibilități. Din modelele clasice albe, versiunile 
iluminate sau încălzitoarele cu imagine cu alegere 
liberă a subiectului. 
 
 
Încălzitoarele cu infraroșu Knebel cu căldură la 
picior exact acolo unde aveți nevoie de căldură, 
de exemplu, încălzirea picioarelor la birou sau ca 
încălzire laterală în seră. Încălzitoarele cu 
infraroșu Knebel pentru montarea pe perete și 
tavan obțin, cu puterea potrivită, o căldură 
plăcută și naturală în fiecare cameră și, împotriva 
unor rezerve, la costuri foarte mici. 
 
Încălzitoarele cu infraroșu cu imagini oferă 
oricărei camere o strălucire nouă și, la cerere, 
chiar cu propriul motiv individual. Încălzirile 
neobișnuite sau enervante din baie cu 
încălzitoarele cu infraroșu cu oglindă sunt în 
sfârșit de domeniul trecutului, deoarece 
încălzirea prin oglindă nu se observă deloc și, de 
asemenea, vă economisește mult spațiu în baie. 
 
 
 
 
Un încălzitor, multe posibilități: 
 
R: Acoperire cu pulbere 
 
Această suprafață robustă este ușor de curățat, 
rezistentă la zgârieturi și poate fi integrată vizual 
discret.. 
 
B: Acoperire minerală 
 
Această suprafață poate fi vopsită cu vopsea 
rezistentă la căldură, culoarea corespunzând 
spațiului dvs. de locuit. 
 
C: Cadru din aluminiu 
 
Cadrul potrivit pentru încălzitorul dvs. cu 
infraroșu, alte culori de cadru sunt disponibile la 
cerere și la dorință. 

D: perete de pânză 
 
Această suprafață poate fi finisată cu un motiv, vă 
oferim o selecție mare de modele existente, dar 
poate fi, de asemenea, prelucrat motivul dvs. 
 
 
E: Oglinda 
 
Această suprafață din sticlă de siguranță de 4 mm 
este ideală pentru baie și este disponibilă cu sau fără 
cadru. 
 
F: Sticla 
 
Suprafață foarte nobilă, ușor de curățat din sticlă 
specială, rezistentă la căldură, cu un luciu ridicat, 
pentru un aspect exclusiv în camera de zi sau birou. 



 
  Încălzitorul cu infraroșu: 

Prejudecăți și fapte 

Încălzirea cu infraroșu de la 
KNEBEL vă convinge cu fapte și 
calitate înaltă! 
 
 
Acum urmează liniile de produse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Distribuția excelentă a căldurii prin 
aluminiul ușor garantează eficiență 
maximă și căldură rapidă. 
 
Durabil. Ușor Eficient 

sisteme de încălzire cu infraroșu 

Carcasă ușoară din aluminiu de înaltă calitate 
Încălzire eficientă cu bestseller-ul nostru! 
 
Încălzitorul cu infraroșu PowerSun Reflex este 
disponibil în mai multe dimensiuni și puteri (de la 200 
la 1200 wați) și nu este degeaba de peste 10 ani, 
bestseller-ul la Knebel: căldura rapidă este garantată 
aici, deoarece PowerSun Reflex prin carcasa sa de 
aluminiu de înaltă calitate în doar câteva minute 
atinge puterea maximă sau temperatura de suprafață. 
 
Căldura este condusă optim și distribuită uniform pe 
suprafață datorită carcasei din aluminiu. Opțional, 
disponibil cu strat minerală ce se poate vopsi, 
încălzitoarele au un element de încălzire deosebit de 
robust și durabil. Datorită unei oglinzi speciale 
interioare, nu se produc pierderi de radiații. 
 
PowerSun Reflex are o durată de viață deosebit de 
lungă și siguranță electrică datorită designului său 
special și este considerat pilotul companiei Knebel. 

Avantajele încălzitoarelor cu infraroșu 
PowerSun Reflex dintr-o privire 
 
• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 

• Faza de încălzire rapidă și, astfel, producția de 
căldură extrem de eficientă pe suprafața de 
aluminiu. Garantează căldură plăcută în câteva 
minute. 

 

• O gamă variată de performanță, design și 
dimensiune: decideți ce este cel mai bine în spațiul 
dvs. de locuit. 

 

• Indiferent ca alegeți încălzire pe perete sau pe tavan: 
cu setul de montare inclus, nu există limite. 

 

• Materiale de înaltă calitate: Ne abținem de la tot felul 
de materiale plastice și prețuim materiale de înaltă 
calitate. Deci viața încălzitoarelor noastre este 
aproape nelimitată. 

 

• PowerSun Reflex este potrivit ca încălzire 
suplimentară, precum și încălzire completă pentru 
întreaga casă. 

PowerSun 
Reflex 



 
  

Pentru fiecare cameră și fiecare gust - modelele Reflex 
 
PowerSun Reflex alb pentru montare pe perete și tavan, disponibil în diferite 
variante: 
 

neted acoperit cu pulbere (versiune de bază) 
acoperit cu minerale (opțional) 
cu cadru din aluminiu (opțional) 
 
Dimensiune Putere Dimensiune Putere 
24 x 60 cm 200 Watt 50 x 100 cm 600 Watt 
40 x 60 cm 300 Watt 40 x 120 cm 600 Watt 
62 x 62 cm 300 Watt 60 x 120 cm 700 Watt 
60 x 90 cm 500 Watt 60 x 120 cm 900 Watt 
60 x 90 cm 600 Watt 80 x 140 cm 1200 Watt* 

* Varianta de 1200 W nu este disponibilă 
cu rama din aluminiu. 

 

Toate informațiile dintr-o privire 

  

 
În varianta cu sau fără cadru  
 
 
 
Grosime 16 mm / cu rama din aluminiu 25 mm 
 
 
Potrivit pentru montare pe perete și tavan 
 
 
În funcție de execuția 1 până la 3    
Thermo Comutator de siguranță  
 
Izolație de înaltă calitate de 15 mm 
 
Opțional disponibil cu suport 

Distribuție uniformă a  
căldurii pe suprafață 
 
Fabricat din aluminiu  
ușor de înaltă calitate de 1,5 mm   
 

Tensiune de alimentare 230 Volt, 
conexiune de alimentare comună, 
inclusiv cablu 90m + mufă Set de 
montare suplimentar 
 
Element de încălzire conservat, cu o 
durată de viață foarte lungă! Fără 
folosire de folii și plastifianți. 
Încălzirea nu este inflamabilă! 

Colțuri rotunjite 

Înveliș mineral opțional 



 

  

Încălzitorul nostru cu panou PowerSun 
combină funcțiile unui panou clasic cu 
cel al unui încălzitor cu infraroșu 
modern! 
 
Practic, modern, inovativ. 

Eficient și inovator - 
 Încălzitorul cu panou infraroșu practic! 
 
Încălzitorul cu panou PowerSun este disponibil într-
o versiune fără cadru și cu trei puteri diferite (520, 
705 și 840 wați). Este deosebit de popular în 
bucătării, camere pentru copii și în baruri și 
restaurante. 
 
Combinația de tablă clasică și încălzitor cu infraroșu 
modern face acest model foarte versatil. 
Încălzitorul subțire cu pană groasă de 18 mm este 
format dintr-o carcasă din oțel de înaltă calitate și 
are 3 întrerupătoare termo-de siguranță în interior 
care protejează în mod fiabil împotriva 
supraîncălzirii. Suprafața robustă cu email negru se 
pretează pentru scris și este ușor de spălat din nou. 
 
Așadar, încălzitorul nostru de panou PowerSun 
poate fi utilizat ca o adevărată tablă. Pe ea puteți 
lăsa note, mesaje, rețete și mult mai multe 
informații pentru tine și întreaga familie. 

Avantajele încălzitoarelor cu infraroșu 
PowerSun Reflex dintr-o privire 
 

• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 

• Faza de încălzire rapidă și energie termică 
ridicată și eficientă datorită izolației de 16 
mm. Garantează căldură plăcută în câteva 
minute. 

 

• 2 în 1: tablă clasică și încălzire infraroșu 
modernă într-unul singur. 

 

• Element modern de încălzire cu distribuție de 
căldură uniformă și completă. 
Element modern de încălzire cu distribuție de 
căldură uniformă și completă. 

 

• Încălzitorul cu panou PowerSun este potrivit 
ca încălzire suplimentară, precum și încălzire 
completă pentru întreaga încăpere. 

 

• 5 ani Garanție 

sisteme de încălzire cu infraroșu 

 

Sunt un 
încălzitor 

Încălzitor de 
panou 
PowerSun 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

doar 18 mm grosime 
Carcasă din tablă de oțel de înaltă calitate 

Suprafață de scris 

3 piese Thermo Comutator de siguranță 

Izolație de înaltă calitate de 16 mm 

Distribuție uniformă a căldurii pe 
suprafață 
Tensiune de alimentare 230 Volt, 
conexiune de alimentare comună, 
incluzând cablu de 1,90 m + 
mufă, plus kit de montare 

Element de încălzire  cu o durată de 
viață foarte lungă dovedită! 
Fără folosire de folii și plastifianți. Încălzirea nu 
este inflamabilă! 

Practic, eficient și modern - încălzitorul cu panou 

Încălzitor de panou PowerSun în negru emailat, fără ramă și 
inscripționabil pentru montare pe perete. 

Disponibil în 3 dimensiuni: 

Dimensiune Putere 
57 x 87 cm 520 Watt 
57 x 117cm 705 Watt 
57 x 137cm 840 Watt 

Toate informațiile dintr-o privire 

  

doar 18 mm grosime 
 
 
Carcasă din oțel de înaltă calitate 
 
 
Suprafață de scris 

 
Comutator de siguranță 3Stk.Thermo 
 
Izolație de înaltă calitate de 16 mm 

Distribuție uniformă a căldurii pe 
suprafață 
 
 
Tensiune de alimentare 230 Volt, 
conexiune de alimentare comună, 
inclusiv cablu 90m + mufă Set de 
montare suplimentar 
 
 
Element de încălzire conservat, cu 
o durată de viață foarte lungă! 
Fără folosire de folii și plastifianți. 
Încălzirea nu este inflamabilă! 

sisteme de încălzire cu infraroșu 



 
  

PowerSun 
Încălzitor cu 
imagine 
 
 
 
 
Înfrumusețează-ți casa cu selecția noastră 
largă de încălzitoare cu imagine. 
 
 
 

Elegant. Individualizat. Eficient 

sisteme de încălzire cu infraroșu 
 

Versatil, frumos și rentabil - încălzirtor cu 
imagine pentru casa ta! 
 
Încălzitoarele noastre de imagine elegante oferă o 
performanță de încălzire deosebit de mare, cu un 
consum foarte redus. În diferite dimensiuni, fără 
ramă sau cu rame, încălzitorul cu imagine se 
adaptează spațiului dvs. de locuit și nu iese în 
evidență ca încălzitor. În ciuda consumului redus de 
energie, are o capacitate de încălzire enormă, care 
oferă rapid o căldură plăcută. 
 
Încălzitoarele tip tablou sunt caracterizate de 
greutatea lor foarte mică și sunt, prin urmare, 
potrivite și pentru montarea pe tavan. 
 
Încălzitoarele noastre cu imagine, fie că sunt sticlă 
sau pânză, sunt disponibile în diferite dimensiuni și 
wați, în funcție de dorințele dvs. individuale. Avem o 
selecție largă de motive, dar și motive proprii pe care 
le putem imprima fără taxă suplimentară pe 
încălzitorul dvs. cu imagine individuală. 

Avantajele încălzitoarelor tip tablou 
PowerSun dintr-o privire 
 
• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 

• Alegerea gratuită a subiectului: amintire din 
concediu, animalul tău iubit sau ziua nunții. Cele mai 
frumoase momente rămân vii pentru totdeauna. La 
alegere pe sticlă cu îngrijire ușoară sau pânză reală. 

 

• Selecție variată de performanță, design și 
dimensiune: decideți flexibil ce se potrivește 
spațiului dvs. de locuit. 

 

• Indiferent ca se opteazăpentru  încălzire pe perete 
sau pe tavan: Nu există limite cu setul de montare 
inclus. 

 

• Selecție variată de variante și dimensiuni. 
 

• Încălzire rapidă, senzație rapidă de căldură după 
doar câteva minute! 

 

• Încălzitorul de imagine PowerSun este potrivit ca 
încălzire suplimentară, precum și încălzire completă 
pentru întreaga casă. 

Încălzitor tip 
tablou 
PowerSun 
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cu rama din aluminiu  
Dimensiune Putere 
40 x 60 cm  300 Watt  
60 x 90 cm  500 Watt  
50 x 100 cm  600 Watt  
40 x 120 cm  600 Watt  
60 x 120 cm  700 Watt 
 

 

Dimensiune Putere 
60 x 70 cm 400 Watt 
60  90  500 W  

Pentru fiecare cameră și fiecare 
gust - încălzitorul cu imagine, 

      
 

Toate informațiile dintr-o privire 

  
În varianta cu sau fără cadru  
 
Grosime 10 mm / cu rama din 
aluminiu 25 mm 
 
Potrivit pentru montare pe 
perete și tavan 
 
Element de încălzire, cu o 
durată de viață foarte lungă 
dovedită! 
Încălzirea nu este inflamabilă! 
 
În funcție de versiune, 
1 până la 3 comutatoare de 
siguranță termo  
 
Izolație de înaltă calitate de 15 
mm 
 

Distribuție uniformă a căldurii pe suprafață 
 
Peretele posterior din aluminiu ușor de 
înaltă calitate 

 
Tensiune de alimentare 230 Volt, 
conexiune de alimentare comună, inclusiv 
cablu 90m + mufă Set de montare 
suplimentar 
 
Ecran: Fabricat din carcasă din aluminiu de 
1,5 mm Sticlă: Sticlă specială în carcasă din 
aluminiu 

Pentru fiecare cameră și fiecare gust - încălzitorul de imagine, fie 
cu pânză sau suprafață de sticlă: 

PowerSun Încălzitor cu 
imagine 
 
fără cadru 
Dimensiune  Putere 
40 x 60 cm   300 Watt  
40 x 120 cm   600 Watt  
50 x 100 cm   600 Watt 

Încălzitorul cu imagine 
PowerSun pe sticlă (lucios sau 
antireflector): 
 
fără cadru  
Dimensiune  Putere 
60 x 70 cm  400 Watt 
60 x 90 cm  500 Watt 
60 x 110 cm  600 Watt 
60 x 120 cm  700 Watt 

      
cu rama din aluminiu  
Dimensiune  Putere 
60 x 70 cm  400 Watt 
60 x 90 cm  500 Watt 
60 x 110 cm  600 Watt 
60 x 120 cm  700 Watt 
60 x 140 cm  900 Watt 

Colțuri rotunjite 

La alegere pânză sau suprafață de sticlă 

sisteme de încălzire cu infraroșu 



 

 
 

 

 
  

PowerSun 

Ceramică 

Ceramica PowerSun impresionează prin 

aspectul urban și căldura extrem de 

eficientă. 

Atemporal Eficient Individualizat. 
sisteme de încălzire cu infraroșu 
 

Eleganța satisface eficiența pe ceramică 
reală Căldură de bun simț ca din sobă! 
 
Încălzitorul infraroșu ceramic PowerSun este 
disponibil în trei puteri diferite (300, 500, 800 wați). 
Se caracterizează prin caracterul său elegant și prin 
producția de căldură extrem de eficientă. Datorită 
proporției stratului de foc prelucrat pe placa 
ceramică, am fost în măsură să creștem și mai mult 
eficiența sistemului de încălzire. 
 
Datorită fazei de încălzire rapidă, temperatura de 
referință este atinsă rapid, iar sarcina completă de 
încălzire poate fi solicitată flexibil. Datorită fazei de 
răcire mai lungi rezultă un efect de memorie, care 
reduce timpul de rulare zilnic total. 
 
Încălzitorul cu infraroșu are un element de încălzire 
robust și durabil, cu izolație suplimentară. 
 
Încălzire confortabilă, fără funingine și praf care vă 
poluează sănătatea. 

Avantajele încălzitoarelor cu infraroșu 
PowerSun Reflex dintr-o privire 

• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
• Faza de încălzire rapidă și faza de răcire mai 

lungă. 
• Căldura se păstrează mai mult timp datorită 

suprafeței ceramice. 

• Element de încălzire cu distribuție de căldură 
uniformă și completă dovedită. 

• Indiferent ca încălzitorul este pe perete sau 
pe tavan: Cu setul de montare inclus, nu 
există limite. 

• Siguranțăi sigură de oprire în caz de 
supraîncălzire. 

• Ceramica PowerSun este potrivită ca încălzire 
suplimentară, precum și încălzire completă 
pentru întreaga casă. 

• Ceramica reală din regiune. 

• De asemenea, potrivit pentru camerele 
umede. 

Încălzitor tip 
ceramica 
PowerSun 



 
  

Pentru fiecare cameră și orice gust - 
încălzitoarele cu infraroșu ceramice PowerSun 

Ceramica PowerSun pentru montare pe perete și tavan 
în 6 modele de culori diferite: 

„Miami“ | „Paris“ | „Orlando“ | „Dallas“ | „New York“ | 
„London“ 

Disponibil în 3 dimensiuni: 

Dimensiune Putere 
60 x 60 cm 300 Watt 
60 x 90 cm 500 Watt 
60 x 120cm 800 Watt 

Toate informațiile  dintr-o privire 

  

Cu rama din aluminiu argintiu 
 
Grosime cu rama din aluminiu 
32mm 
 
Potrivit pentru montare pe 
perete și tavan 
 
 

În funcție de versiunea 1 la 3  
Comutator de siguranță 

 
Încălzire rapidă 
 
Opțional disponibil cu suport 

 
 
Distribuție uniformă a căldurii pe suprafață 
Fabricat din ceramică de înaltă calitate, cu 
conținut refractar, pentru o mai mare 
putere de încălzire 
 

 
Tensiune de alimentare 230 Volt, conexiune 
de alimentare comună, incluzând cablu 
1,90m + mufă, plus kit de montare 

 
Element de încălzire  cu o durată de viață 
foarte lungă dovedită! 
Fără adaos de plastic. Încălzirea nu este 
inflamabilă! 
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Căldură confortabilă și economisire a 
energiei - încălzirea oglinzilor pentru baia 
dvs.! 

Oglindă și încălzitor într-unul singur: cu 
încălzirea noastră oglindă aveți întotdeauna 
vedere clară și căldură infraroșie confortabilă. 
Nu mai ștergeți oglinzile după duș și nu înghețați 
niciodată după baie. 

Încălzitorul nostru cu oglinzi infraroșii este 
disponibil în mai multe variante de putere (de la 
210 la 1400 wați). Sursa de căldură perfectă 
pentru baia dvs. Cel mai bun lucru este că 
încălzitorul nu se mai observă. 

Datorită opțiunii largi de diferite dimensiuni și 
finisaje - cu cadru sau fără rame - este 
încălzitorul infraroșu ideal atât pentru industria 
de catering și hotelier, cât și pentru uz privat. 

În spatele geamului de siguranță ESG de 4 mm 
grosime se ascunde un element de încălzire 
durabil și extrem de eficient. 
Încălzitorul cu oglinzi PowerSun este potrivit 
pentru camerele umede și nu se aburește. 
 

Avantajele încălzitoarelor cu oglindă PowerSun 
dintr-o privire 
 

• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 

• 2 în 1: Încălzire cu căldură infraroșu confortabilă și 
oglinzi. 

 

• Cea mai bună calitate și eficiență ridicată fără aburire 
a suprafeței oglinzii atunci când este în funcțiune. 
Desigur, potrivit pentru camerele umede! 

 

• Faza de încălzire rapidă și, astfel, producția de căldură 
extrem de eficientă pe suprafața sticlei. Garantează 
căldură plăcută în câteva minute. 

 

• Element de încălzire de înaltă calitate, cu distribuție 
de căldură foarte uniformă și completă! 

 

• Alegeți din diferite dimensiuni și finisaje, cu cadru sau 
fără ramă pentru o libertate maximă de proiectare. 

 

• Încălzitorul cu oglindă PowerSun este încălzitorul 
perfect pentru baie. 
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PowerSun 
Încălzitor cu 
oglindă 
 
 
Întotdeauna vedere clară și căldură 
confortabilă, integrată perfect în cameră și 
care nu poate fi recunoscută ca încălzitor. 
 
 
 

Invizibil. Eficient Oglindă 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fiecare spațiu și fiecare gust - încălzitorul cu oglindă 

 

  
  

Încălzitor cu oglindă cu cadru+ iluminat cu LED 
Dimensiune  Putere 
60 x 70 x 2,5 cm  400 Watt 
60 x 90 x 2,5 cm  500 Watt 
60 x 110 x2,5cm  600 Watt 
60 x 120 x2,5cm  700 Watt 
60 x 140 x2,5cm  900 Watt 
 
Încălzitor cu oglindă fără rame + iluminare cu LED pe ambele părți 
Dimensiune  Putere 
60 x 90 x 1,5 cm  400 Watt 
60 x 110 x1,5cm  500 Watt 
60 x 140 x1,5cm  700 Watt 

Toate informațiile  dintr-o  privire 

  

Distribuție uniformă a căldurii pe suprafață 
 
Peretele posterior din aluminiu ușor, de 
înaltă calitate de 1,5 mm 

 
Tensiune de alimentare 230 Volt, conexiune 
de alimentare comună, incluzând cablu 
1,90m + mufă, plus kit de montare 
 
Element de încălzire  cu o durată de viață 
foarte lungă dovedită! 

În varianta cu sau fără cadru  
 
 
Grosime 16 mm / cu rama din aluminiu 
25 mm 
 
Potrivit pentru montare pe perete și 
tavan 
 
În funcție de versiune, 1 până la 3 
comutatoare de siguranță termo  
 
Izolație de înaltă calitate de 15 mm 

Încălzitor cu oglindă fără cadru 
Dimensiune  Putere  Dimensiune  Putere 
35 x 90 x 1,5 cm  250 Watt 60 x 90 x 1,5 cm  500 Watt 
35 x 120 x 1,5 cm  320 Watt 60 x 110 x 1,5 cm  600 Watt 
60 x 70 x 1,5 cm  400 Watt 60 x 120 x 1,5 cm  700 Watt 
40 x 130 x 1,5 cm  500 Watt 60 x 140 x 1,5 cm  900 Watt 
 
Încălzitor cu oglindă cu cadru   
Dimensiune  Putere  Dimensiune  Putere 
40 x 60 x 2,5 cm  210 Watt 40 x 130 x 2,5 cm  500 Watt 
35 x 90 x 2,5 cm  250 Watt 60 x 110 x 2,5 cm  600 Watt 
35 x 120 x 2,5 cm  320 Watt 60 x 120 x 2,5 cm  700 Watt 
60 x 70 x 2,5 cm  400 Watt 60 x 140 x 2,5 cm  900 Watt 
60 x 90 x 2,5 cm  500 Watt 80 x 200 x 2,5 cm  1400 Watt 

Pentru fiecare spațiu și fiecare gust - încălzitorul cu oglindă 
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Robust și subtil - 
Putere mare de căldură la un preț 
scăzut! 

Încălzitorul infraroșu PowerSun Basic este -
disponibil în trei variante de putere (300, 500 și 800 
wați). Modelul combină un design simplu   cu 
consumul energie termică eficient de la Knebel. 
Este format dintr-o carcasă metalică robustă, cu o 
suprafață albă, ușor texturată și are nituri pe părțile 
laterale. 

Temperatura completă a suprafeței este atinsă în 
câteva minute. Deci, rapid, căldura este garantată! 

PowerSun Basic are un element de încălzire robust 
și dovedit. Combină stabilitatea oțelului inoxidabil 
cu eficacitatea carbonului. Este integrată o izolație 
suplimentară  Datorită construcției ușoare, acest 
model este potrivit pentru perete, precum și pentru 
montare pe tavan. 
 

Avantajele încălzitoarelor cu infraroșu 
PowerSun Basic dintr-o privire 
 

• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 
• Faza de încălzire rapidă și, astfel, o putere termică 

extrem de eficientă datorită carcasei metalice 
robuste. 

 
• Datorită reflectării speciale interne, puterea de 

încălzire este din nou crescută în față. 
 

• Doar 1,4 cm grosime! PowerSun Basic se 
încadrează elegant în orice spațiu de locuit. 

 

• Indiferent ca alegeți încălzire pe perete sau pe 
tavan: cu setul de montare inclus, nu există limite. 

 

• Materiale de înaltă calitate: Ne abținem de la tot 
felul de materiale plastice și prețuim materiale de 
înaltă calitate. Deci viața încălzitoarelor noastre 
este aproape nelimitată. 

 
• PowerSun Basic este potrivit ca încălzire 

suplimentară, precum și încălzire completă pentru 
întreaga casă. 

Încălzitorul nostru cu infraroșu PowerSun 
Basic impresionează prin designul său  și 
performanțele extrem de eficiente dovedite. 
 
 

Robust. Modern. Subtil. 
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Pentru fiecare spațiu și fiecare gust - modelele Basic 
 
PowerSun Basic pentru montarea pe perete și pe tavan: 
 
 
Dimensiune Putere 
40 x 60 cm 300 Watt 
60 x 90 cm 500 Watt 
60 x 120 cm 800 Watt 

Toate informațiile dintr-o  privire 

  

Grosime 14mm 
 
Potrivit pentru montare pe 
perete și tavan 

 
Thermo Comutator de siguranță 
 

Izolație de înaltă calitate de 15 
mm 
 
Nituri subtile laterale de 4mm Ø 

Distribuție uniformă a căldurii pe suprafață 
Fabricat din carcase metalice de înaltă 
calitate 
Tensiune de alimentare 230 Volt, conexiune 
de alimentare comună, incluzând cablu de 
1,90 m + mufă, plus kit de montare 
Element de încălzire  cu o durată de viață 
foarte lungă dovedită! 
Fără folosire de folii și plastifianți. Încălzirea 
nu este inflamabilă! 

Colțuri rotunjite 
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Încălzitorul infraroșu PowerSun 
Hexagon modern este o atracție 
garantată pentru fiecare cameră de zi! 
Designul încălzitorului cu infraroșu 
 
 
Modern. Flexibil. Hexagon 

PowerSun 
Hexagon 

Indiferent ca încălzitorul este pe tavan sau pe 
perete - un punct de atracție pentru fiecare 
cameră! 
 
Frumosul nostru încălzitor infraroșu, cu un design fantezist: 
Hexagonul PowerSun, este format dintr-o carcasă unică din 
aluminiu hexagonal și o sobă lucioasă albă emailată, 
opțional și acoperită cu minerale. Datorită formei 
hexagonale pot fi, de asemenea, mai multe încălzitoare cu o 
mică distanță unul de altul asamblați în formă de fagure. 
 
Deci orice dimensiune a camerei poate fi încălzită cu un 
design elegant. Designul ușor al PowerSun Hexagon îl face 
ideal ca încălzire prin tavan și oferă locuinței tale un aspect 
individual. 
 
Prin carcasa încălzitorului din aluminiu, cu o putere de 500 
de wați, o căldură plăcută de senzație plăcută este atinsă 
după doar câteva minute. Astfel, acest model are o putere 
termică extrem de eficientă. Sunt utilizate numai materiale 
de înaltă calitate  pentru a garanta o durată de funcționare 
lungă. 
 

Avantajele încălzitoarelor infraroșii 
PowerSun Hexagon dintr-o privire 
 

• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 

• Faza de încălzire rapidă și, astfel, producția de căldură 
extrem de eficientă pe suprafața de aluminiu. 
Garantează căldură plăcută în câteva minute. 

 

• Datorită designului modern, oferiți-vă casei dvs. un 
aspect modern. 

 
• Fără puncte fierbinți: Element de încălzire de înaltă 

calitate, cu distribuție de căldură foarte uniformă și 
completă. 

 
• Indiferent ca alegeți încălzire pe perete sau pe tavan: 

cu setul de montare inclus, nu există limite. 
 

• Materiale de înaltă calitate: Ne abținem de la tot felul 
de materiale plastice și prețuim materiale de înaltă 
calitate. Deci viața încălzitoarelor noastre este 
aproape nelimitată. 

 

• Hexagonul PowerSun este potrivit ca încălzire 
suplimentară, precum și încălzire completă pentru 
întreaga casă. 
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Pentru fiecare cameră și fiecare gust - Hexagonul 
 
PowerSun Hexagon alb pentru montare pe perete și tavan, 
disponibil în următoarele dimensiuni: 
 

Dimensiune Putere 
86 cm (diametru) 500 Watt 

Toate informațiile  dintr-o privire 

  

Grosime IG mm  
 
 
Potrivit pentru montare pe 
perete și tavan 
 
 
 
Thermo Comutator de siguranță 
 
Izolație de înaltă calitate de 15 
mm  
 
 
Disponibil cu suport opțional  

 
 
Distribuție uniformă a căldurii pe suprafață 
 
Fabricat din aluminiu de 1,5 mm de calitate ușoară  
 
 
Tensiune de alimentare 230 Volt, conexiune de 
alimentare comună, incluzând cablu de 1,90 m + 
mufă, plus kit de montare. 
 
Element de încălzire  cu o durată de viață foarte 
lungă dovedită! 
Fără folosire de folii și plastifianți. Încălzirea nu 
este inflamabilă! 

Colțuri rotunjite 
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Încălzitorul cu infraroșu Knebel PowerSun 
Carboglas are o eficiență deosebit de 
ridicată și un design elegant. 

 
Eficient Mai eficient Knebel 

Mai ales frumos și eficient -  
Cât de frumoasă poate fi încălzirea - 
 
Încălzitorul infraroșu PowerSun Carboglas are o față decorativă din 
sticlă specială de siguranță ESG și este disponibil în trei variante de 
putere: 260, 360 și 460 wați. 
În funcție de preferințe sau scop, poți alege dintre opțiunile de 
culoare alb-negru. 
 
În 2019, PowerSun Carboglas a fost optimizat în continuare și a 
primit un Facelift. 
Elementul de încălzire al acestui încălzitor cu infraroșu constă dintr-
un strat de carbon patentat. 
În timpul producției, nano-acoperirea de carbon se aplică aproape 
complet pe partea din față a sticlei. Acest lucru ne permite să 
obținem o distribuție perfectă a stratului de încălzire. 
Datorită construcției speciale și acoperirii cu carbon, obținem o 
eficiență deosebit de ridicată și obținem aceleași temperaturi de 
suprafață cu performanțe de putere de putere semnificativ mai 
mici decât în cazul încălzitoarelor cu infraroșu din sticlă disponibile 
comercial. 
 
Exemplu: PowerSun Carboglas cu dimensiunea de 60 x 100 cm 
necesită acum doar 460 wați și ajunge până la 110 ° C pe suprafața 
sticlei! Încălzitoarele cu infraroșu comparabile cu această suprafață 
de încălzire necesită aproximativ 600 de wați pentru a atinge 
această temperatură la această suprafață de încălzire. Aceasta 
duce la o creștere a eficacității până la 25%! 

Avantajele încălzitoarelor infraroșii 
PowerSun Carboglas dintr-o privire 
 
• Din fabrica proprie "Made in Germany"! 
 

• Timpul de încălzire rapidă, grație sticlei de siguranță 
temperată de doar 4 mm, garantează căldură 
plăcută în câteva minute. 

 

• Montare pe perete și tavan: Cu suportul universal 
KNEBEL inclus nu există limite. Instalarea este foarte 
ușoară și se face în câteva minute! 

 

• Prin oglindarea interioară, radiația infraroșie este 
emisă în față, încălzirea în spate și pierderile de 
radiații sunt reduse, obținând astfel o eficiență 
foarte mare. 

 

• Carboglasul PowerSun este potrivit ca încălzire 
suplimentară, precum și încălzire completă pentru 
întreaga casă. 

 
• Pentru siguranță suplimentară - Fiecare față din 

sticlă este testată prin testul HeatSoak! 
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PowerSun 
Carboglas 2.0 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

Pentru fiecare cameră și fiecare gust - modelele Carboglas 
 
Carboglas alb pentru montare pe perete și tavan: 
 
Dimensiune  Putere 
60 x 60 cm  260 Watt 
60 x 80 cm  360 Watt 
60 x 100 cm  460 Watt 
 
 
Carboglas negru pentru montare pe perete și tavan: 
 
Dimensiune  Putere 
60 x 60 cm  260 Watt 
60 x 80 cm  360 Watt 
60 x 100 cm  460 Watt 
 
 
Carboglas alb și negru cu LED pentru montare pe perete și tavan: 
 
Dimensiune  Putere 
60 x 100 cm   360 Watt  
60 x 120 cm   460 Watt 

Emisie de căldură semnificativ mai scăzută prin până la 3 
straturi de izolare! 

Placă de transport maximă (sticlă, metal etc.) 
 

1. Izolator (de ex. Autocolant) 
 

2. Izolator (de ex. Folie) 
 

3. Izolator (de exemplu izolație) 
 

Fără straturi de izolare („poduri 
termice”) 
Strat de încălzire din nanocarbon direct 
pe placa de sticlă 

 
Aproximativ 105 grade 
Disiparea căldurii. 
700 - 900 wați necesari 

 
Aproximativ 105 grade 
Disiparea căldurii. 
500 de wați necesari 

Emisie maximă de căldură prin asocierea directă a 
stratului de încălzire 

Încălzire cu infraroșu disponibilă 
în comerț Kenebl PowerSun Carboglas 

Toate informațiile dintr-o privire 

sisteme de încălzire cu infraroșu 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KNEBEL Infrarot Flachheizungen GmbH & Co. KG 
Steedener Hauptstr 3 65594 Runkel 
 
Suntem bucuroși să vă sfătuim: 
Telefon: 06482 - 60 70 20  
E-Mail: kontakt@knebel.de 
 
 
www.knebel.de 

Aduceți soarele în 
casă 


	Avantajele încălzitoarelor cu infraroșu PowerSun Reflex dintr-o privire

