
En ny generation terrassvärmare 
Vår senaste IR-X teknik
Högsta effektivitet med lång livstid 
Fjärrkontrollstyrd med 5 värmenivåer
Pärlsvart/vit aluminium konstruktion

Teknologi
Den nya IR-X tekniken ger extra 
energieffektivitet genom att konvertera 
96% av tillförd energi direkt till 

strålningsvärme och har en livslängd på över  
10000 timmar. Den hälsosamma infraröda 
strålningen på 2,4 µm absorberas nästan till 100% av 
vår hud. 

Värmer som solen!
Opranic infravärmare har en teknik som värmer 
som solens strålar. Det värmer objekt direkt utan att 
värma upp luften i miljön, undviker energislöseri och 
behåller fuktigheten. Om du tycker om värmen från 
solen, då du kommer att älska den känslan man får 
från Opranic infravärmare.

Användningsområden
Opranic infravärmare är avsedd att ge komfortabel 
värme till uteplatser, terrasser, verandor, restauranger 
och andra halvöppna områden på ett effektift och 
behagligt sätt. Även innomhus miljöer eller större 
utrymmen såsom garage, källare, butiker eller lager 
kan effektivt och bekvämt värmas upp med Opranic 
infraröd värmeteknik.

Hälsosam och effektiv värme
Det är också hälsosamt för den mänskliga huden 
genom att den ökar blodcirkulationen och inte 
innehåller några skadliga strålar. Med Opranic 
infravärmare får man en behaglig, billig värme i varje 
hem och varje kommersiell miljö. De är säkra att 
använda både utomhus och inomhus, så att du kan 
njuta av en ren, effektiv, och hälsosam värme!

www.opranic.se | info@opranic.se | www.facebook.com/opranic
Telefon +46 8 559 203 60

Utvecklad för att ge bästa värmeåtergivning!



Modell E-Nummer Färg Reglering Effekt (W) IP Ström 
(A)

Värmeområde 
(m²)

Ute / Inne

Dimensioner (cm)
L x B x H

Vikt 
(kg)

THOR20XR-B 8570447 Pärlsvart Fjärrkontroll 1200-2000 IPX4 8,7 10 / 20 12,7 x 19 x 105 4.2

THOR20XR-W 8570302 Pärlvit Fjärrkontroll 1200-2000 IPX4 8,7 10 / 20 12,7 x 19 x 105 4.2

THORCOVER-B 8570305 Svart Skydd

THORCOVER-W - Vitt Skydd

Ström: 230 - 240 Volt |  Garanti: 2 år | Brinntid: 10 000 timmar 

Opranic - THOR XR -B/W
Vår nya Opranic – THOR serie har en modern designad aluminiumkonstruktion 
och är utrustad med vår senaste IR-X teknik för optimal effektivitet och 
prestanda. THOR är avsedd för kommersiell eller pivatanvändning, som hotell, 
restauranger, verandor, kaféer där design och prestanda är fokus. Fjärrkontroll 
med justerbar effekt i fem steg från 1200W till 2000W.

THOR serien har en modern design i pärlsvart eller pärlvit. IR-X tekniken ger ett 
djupt glödande sken som optimalt värmer människor och föremål. Brinntiden 
på värmeelementet är 10000 timmar vilket gör att den även kan användas i 
miljöer för kontinuerlig drift. Utmärkt val för uteserveringen eller terrassen.
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OPRANIC - THOR20XR-B/W
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