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HISTORie společnosti
2000 Začátek vývoje a garážové výroby infrapanelů v Rakousku. Začátek spolupráce s institutem GSF a Institutem pro ekologii a zdraví
v Mnichově.
2001 Přemístění výroby do nových prostor a první experimenty s lepením jednotlivých vrstev infrapanelů. Výroba prototipů infrapanelů
podobných se současnými produkty.
2002 První prodané infrapanely opouští výrobní linku. Výroba se přesouvá do města Hartberg. Výrobní linka je obsluhována dvěma
zaměstnanci.
2003 Výroba se přesouvá do průmyslového parku Ökopark Hartberg, Rakousko. Jsou vyvinuty speciální lepidla. Rozjíždí se sériová
výroba a rozšiřuje sortiment. Název WLL změnil na IHS Infrarot Heizsysteme Ltd. Produkty a výroba je certifikována TÜV. IHS logo je
registrováno jako ochranná známka.
2005 Expanze do nových větších prostor. Nové logo (Redwell). Ochranné známky a výrobní ochranné vzory. Vývoj topných těles pro
Kanadu a USA.
2006 Expanze do nového výrobního komplexu.
2007 Kvalita je naší nejvyšší prioritou. Zaveden QM systém. Certifikace CSA pro UL, ISO, EN ISO9001: 2000 a 1400: 2004. Další zvýšení
výrobní kapacity a výrobních linek. První prodej v USA, Kanadě a Mexiku. Prodeje ve více než 20 zemích s produkcí převyšující
15 000 infrapanelů.
2008 Vývoj bezrámových zrcadel a multifunkčních systémů vytápění.
2009 Prostory rozšířeny o dalších 350 m² (kancelářský komplex, včetně školících místností). Sofistikovaná technologie vytápění
infrapanely je nyní rozšířeno do více než 30 zemí světa.
2010 „IHS Infrarot Heizsysteme GmbH“ přejmenováno na „Redwell Manufaktur GmbH“.
2011 Stěhování do nové budovy v Ecopark Hartberg, rozšíření výrobního prostoru na 3600 m², výstava na AHR Expo veletrhu
v Las Vegas.
2012 Prodejní manuál a představení nových výrobků. Testy v nových klimatických komorách.
2013 Prodloužení záruky z 60 na 90 měsíců, nový produkt sušák na ručníky. Otevření vývojového centra.

Kvalita vyrobená v Rakousku
Infratopení Redwell Vám a Vaši rodině nabízí zdravé teplo. Certifikovaná
a patentovaná produkce probíhá ve výrobním závodě Redwell Manufaktur GmbH v Rakousku. Zdravé teplo spolu s elegantním designem nabízí
vysokou účinnost sálavých topných panelů. Prostřednictvím vysokých
nároků na suroviny a výrobu se firma Redwell zaměřuje na energetickou
efektivitu a ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Jakožto
světový líder na trhu v sálavém vytápění, firma Redwell vyrábí své výrobky
výhradně tradiční ruční výrobou prostřednictvím vysoce kvalifikovaného
rakouského týmu zaměstnanců. Tito lidé pečují s nasazením a maximální
flexibilitou o Vaše zdravé teplo, bezpečí a ekologickou budoucnost.
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kvalita
Věříme v náš produkt a nabízíme
komplexní záruku 90 měsíců.
S infrapanely Wellina získáváte
kvalitní výrobek s dlouhou
životností a bez servisních zásahů.

Kvalitní konstrukce

= vysoká účinnost, životnost a design

1.
2.
3.

 arbonové vlákno
K
topný element z karbonových nanovláken
pro extrémní životnost infrapanelů
 kumulační jádro
A
tepelná setrvačnost i po vypnutí el. energie
 ysokoemisivní povrch
V
vysoká účinnost, snadná údržba, neměnný
vzhled infrapanelů

Certifikáty
ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2004
Certifikát pro systém řízení jakosti EN ISO
9001:2008 und EN ISO 14001:2004.
Oblast certifikace: výroba, vývoj a prodej sálavých
infrapanelů a infrazářičů.
Certifikace garantuje vysokou kvalitu a životnost
produktu a jeho zpracování.

IGEF - Mezinárodní společnost pro výzkum elektrosmogu
(www.elektrosmog.com)
Vyhodnocení elektro-biologickým testem potvrzujícím minimální
hodnoty elektromagnetického pole.
Infrapanely Wellina splňují přísné normy pro udělení certifikátu.
Tento certifikát vždy žádejte u svého prodeje infrapanelů.

Potvrzení bezpečnosti zařízení
Potvrzení, že výrobek Wellina splňuje požadavky
bezpečnost provozu (GPSG).

CE - prohlášení o shodě
Společnost Redwell Manufaktur GmbH prohlašuje, že infrapanely
Wellina jsou v souladu s EMC předpisy a nízkém napětí 2006/95/EC.

Universal Design
Značka kvality pro výrobky, které jsou technicky
bezpečné, snadno ovladatelné, odolný a atraktivní po generace. S certifikátem „Universal Design“
má zákazník jistotu že kupuje kvalitní, bezpečný
produkt určený pro každodenní použití. Tuto
certifikaci získávají pouze produkty výjimečné
kvality a hodnoty.

IBR
Infrapanely jako první na trhu získaly prestižní zdravotní certifikát
německého institutu IBR. Certifikát dává uživatelům jistotu zdravého
a nezávadného produktu a výrazně tak odlišuje infrapanely Wellina
oproti jiným potencionálně nebezpečným výrobkům na trhu.

Gost-R
Certifikace pro ruskou federaci.

TÜV Nord
Osvědčení o kvalitě a bezpečnosti
provozu infrapanelů Wellina.

Záruka 90 měsíců
Infrapanely Wellina splňují nejvyšší požadavky na kvalitu, design
a účinnost. Věříme tolik v náš produkt, že jsme prodloužili záruku na
neuvěřitelných 90 měsíců!

Certifikace UL a CSA
Certifikace pro USA a Kanadu

ocenění

Innovationspreis
2007, cena je
udělována firmám
s inovativním
přístupem
a moderními
technologiemi.

Hlavní cena za
technologicky
vyspělý výrobek,
Zlota Ciupaga,
udělaná na
14. mezinárodním
stavebním veletrhu
v Polsku.

Diplom a medaile
Grand Prix 32. ročníku
mezinárodního veletrhu
vytápění a klimatizace
v roce 2005.

Čestné uznání,
11. veletrhu životního
prostředí a úspor
energií EcoCity
v kategorii výrobek
významné úspory
energií v roce 2005.

Hlavní cena,
ForArch Slovakia
2005.

Čestné uznání za
výrobek roku 2007,
udělila společnostpro
techniku prostředí
ZSVTS, Slovensko.

Čestné uznání za
nejlepší exponát
na veletrhu
AQUA-THERM
v roce 2007,
Slovensko.

Hungarotherm, cena za kvalitní
zpracování a design infrapanelů
na veletrhu Hungarotherm
– 4. mezinárodního veletrhu topení,
větrání a klimatizace v roce 2007.

Soutěž pro úspěšnou rekonstrukci panelových domů
moderními a úspornými technologiemi.
1. místo v kategorii ÚSPORY ENERGIÍ
(zateplení, vytápění, regulace, osvětlení).

WE-Line

Topný panel “na osobní zakázku”

We-Line

Technické údaje:
Povrch:	Bílá ocel, vysokoemisivní
prášková barva
Topný článek: Odporové vlákno
Napětí:
230 V / 50 Hz
Elektrosmog: Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 40 (Sítová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
Montáž:	Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace
Přídavné úchyty: Skryté bílé
(pro instalaci na strop)

Wellina 910

Wellina 900
Wellina 600

Produkty WE-Line jsou s bílým
strukturovaným povrchem, jedná
se o ekonomicky výhodnou
alternativu v jednoduchém
a elegantním bezrámovém
řešení. Kromě velké řady
rozmanitých obrázkových
motivů, je možné si objednat svůj
vlastní obrázkový motiv a nechat
si ho vytisknout na panel.
K dispozici ve všech bezrámových
provedení, ve všech velikostech.

Wellina 350
Wellina 420

Wellina 250

Wellina 1100
Wellina 800

Model

Příkon

WE250

250 W

Váha
cca 5 kg

Rozměry
70,6 x 30,6 x 1,8 cm

WE350

350 W

cca 7 kg

60,6 x 50,6 x 1,8 cm

WE420

420 W

cca 9 kg

100,6 x 38,6 x 1,8 cm

WE600

630 W

cca 15 kg

100,6 x 60,6 x 1,8 cm

WE800

830 W

cca 16 kg

160,6 x 42,6 x 1,8 cm

WE90

890 W

cca 20 kg

120,6 x 70,6 x 1,8 cm

WE910

910 W

cca 19 kg

92,6 x 92,6 x 1,8 cm

WE1100

1100 W

cca 21 kg

160,6 x 60,6 x 1,8 cm

WE1400

1400 W

cca 38 kg

200,6 x 80,6 x 1,8 cm

Model

Příkon

R 400

350 W

Topná plocha

Úchyty

Rámy

Rozměry

Bílá

Tabule

Skryté
úchyty

Hliník

60 x 50 x 1,7 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Váha
6,5 kg

R 420

420 W

8,4 kg

100 x 38 x 1,7 cm

•

R 600

630 W

12,5 kg

100 x 60 x 1,7 cm

•

R 800

830 W

14,4 kg

160 x 42 x 1,7 cm

•

R 900

890 W

16,7 kg

120 x 70 x 1,7 cm

•

R 1100

1100 W

19,5 kg

160 x 60 x 1,7 cm

•

•

•

•

R 1400

1400 W

30,5 kg

200 x 80 x 1,7 cm

•

•

•

•

infrapanel tabule

Standardní infrapanely

wellina

Standardní infrapanely

standardní infrapanely

Technické údaje:
Povrch:	
Smaltovaná ocel (odolná proti
poškrábání a proti kyselinám)
Topný článek:	Odporové vlákno
Napětí:	
230 V / 50 Hz
Elektrosmog:	Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 40 (Sítová zástrčka) IP 40
(Pevné připojení)
Montáž:	
Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace
Přídavné úchyty: Skryté nerez ocelové
držáky (pro instalaci na strop)

Infratopení Redwell Vám nabízí rozmanitou
škálu možností pro Vaše individuální specifické
požadavky. Standardní topný panel je vyráběn
v bílé smaltované velmi odolné topné ploše
nebo v podobě černé popisovací tabule. Panely
jsou dodávány v designovém aluminiovém rámu.
Topná tabule je ideálním řešením pro kancelář
a kuchyň, na kterou je možné psát vzkazy, důležité poznámky nebo nákupní seznam.

wellina light
Model

L 450
L 750
L 1000

Příkon

Váha

Rozměry

L 450

450 W

cca 10 kg

77,5 x 60,5 x 1,8 cm

L 750

750 W

cca 15 kg

120,5 x 59 x 1,8 cm

L 1000

1000 W

cca 18 kg

170,5 x 55,5 x 1,8 cm

cenový tip
Technické údaje:

Topný element: Vysoce účinný topný element uložený
v akumulačním ekologicky odbouratelném jádře které
rovnoměrně rozkládá teplo do celé plochy infrapanelu
Napětí: 230 V, 50 Hz
Elektrosmog: bez elektrosmogu
Třída krytí: IP 40 (s koncovkou), IP 65 (zapojení napřímo)
Montáž: skryté úchyty pro montáž na stěnu a strop
(zrcadlo lze montovat pouze na stěnu)

infrapanely Wellina Light doplňují designovou
řadu WE line bezrámových infrapanelů o nové
rozměry s mírně odlišným systémem kotvení za
velmi říznivou cenu. Technologie patentovaného
karbonového vlákna a hladkého vysokoemisivního
povrchu vysoké účinnosti je zachována.

Zrcadlové infrapanely
Technické údaje:
Povrch:	
ESG – Smaltované zrcadlo
Topný článek:	Odporové vlákno
Napětí: 	
230 V / 50 Hz
Elektrosmog: 	Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 40 (Sítová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
Montáž: 	Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace
Model

Příkon

Váha

Rozměry

R400

350 W

cca 10 kg

62 x 52 x 1,9 cm

R420

420 W

cca 12 kg

102 x 40 x 1,9 cm

R600

630 W

cca 19 kg

102 x 62 x 1,9 cm

R800

830 W

cca 21 kg

162 x 44 x 1,9 cm

R900

890 W

cca 27 kg

122 x 72 x 1,9 cm

R1100

1100 W

cca 30 kg

162 x 62 x 1,9 cm

R1400

1400 W

cca 50 kg

202 x 82 x 1,9 cm

Nejvyšší výrobní kvalita s jedinečným designem nabízí
bezrámové topné zrcadlo. Rakouský výrobce si zakládá
na nenápadné eleganci a prezentuje řadu rozmanitých
možných velikostí. Tento produkt je ideálním řešením pro
koupelny, zrcadlo se nezamlžuje a vysušuje prostor.

round
Technické údaje:
Povrch:	
Ocelový bílý panel bezrámový,
pochromované zrcadlo
Topný článek:	Odporové vlákno
Napětí:	
230 V / 50 Hz
Elektrosmog:	Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 40 (Sítová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
Montáž:	
Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace
Přídavné úchyty: Skryté nerez ocelové
držáky (pro instalaci na strop)
– pouze pro Round s bílým povrchem!

Prostřednictvím
jednoduchého, ale
moderního a decentního
designu, přináší výrobek
Round svým uživatelům
zajímavé řešení. Sálavé
panely Middleround
a Largeround jsou
k dispozici také
v provedení zrcadlo.

Round,
zrcadlo

Round,
bílý
Provedení infračervených topných
panelů WELLINA – bezrámové
Model

Příkon

Váha

Rozměry

Topná
plocha
Bílá

Zrcadlo

Motiv
Vlastní

Round 400

400 W

8,5 kg

Ø 71 cm

•

•

•

Round 600

610 W

12,6 kg

Ø 90 cm

•

•

•

Skleněné infrapanely
Technické údaje:
Povrch:	
ESG – Smaltované sklo
Topný článek:	Odporové vlákno
Napětí:	
230 V / 50 Hz
Elektrosmog:	Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 40 (Sítová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
Montáž:	
Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace
Model

Příkon

Váha

Rozměry

R 400

350 W

10 kg

62 x 52 x 1,9 cm

R 420

420 W

12,4 kg

102 x 40 x 1,9 cm

R 600

630 W

19,5 kg

102 x 62 x 1,9 cm

R 800

830 W

21,5 kg

162 x 44 x 1,9 cm

R 900

890 W

28 kg

122 x 72 x 1,9 cm

R 1100

1100 W

30 Kg

162 x 62 x 1,9 cm

Bílé
strukturované

Černé
strukturované

Černé
hladké

Bílé
hladké

Osobitá a inovativní sálavá tělesa nejvyšší výrobní
kvality vytváří z každého
výrobku výjimečný exemplář. Díky speciálnímu
zpracování, které pokrývá povrchovou strukturu
skla nepravidelnými
křivkami, jsou naše
výrobky rozeznatelné
od ostatních výrobků na
trhu a toto zpracování se
stává našim charakteristickým znakem.

MOŽNOST TISKU VLASTNÍCH FOTOGRAFIÍ

1.

Přeneste své digitální
fotografie do PC.

2.

Pošlete fotografie na zpracování
svému prodejci infrapanelů.

Nevybrali jste si ze svých fotografií?

3.

Vaše fotografie přeneseme na infrapanely Wellina
tiskem s vysokou odolností a stabilitou barev.

Nabízíme zdarma více jak 40 milionů fotografií seřazených do různých
kategorií z www.shutterstock.com

Sálavá tělesa pro stropní montáž
Diskus, Panelwave
Technické údaje:
Povrch:

 iskus: ocel, černá barva
D
Panelwave: ocel, bílá prášková barva, bezrámový
Topný článek: Diskus: Keramické topné těleso,
Panelwave: Odporové vlákno
Napětí:
230 V / 50 Hz
Elektrosmog: Minimální emisivita
Stupeň krytí: IP 40 (Sítová zástrčka) Diskus
IP 65 (Pevné připojení) Panelwave

Diskus

instalace:
Panelwave je určen pro montáž na strop do rastrů
v zavěšených stropních systémech.
Diskus musí být zavěšen na stropě, a musí být namontován
mimo dosah osob v důsledku vysoké povrchové teploty. Musí
být namontován minimálně 3 m nad úrovní podlahy (VDE0100).
Dodržujte nutné bezpečnostní vzdálenosti uvedené v manuálu.
Model
Diskus

Příkon

Váha

Diskus je elegantní, ale výkonné stropní sálavé
těleso, které vyniká rychlým ohřevem prostoru
v halách nebo v místnostech s vysokými stropy.
Je k dispozici v černé barvě.

Černá

Rozměry

1150 W

cca 14 kg

ø 80 cm

Panelwave I

430 W

cca 10 kg

61,8 x 61,8 x 2,2 cm

Panelwave II

430 W

cca 9 kg

59,8 x 59,8 x 2,2 cm

Požití Panelwave: speciálně vyvinuté topné těleso pro montáž do
stropního podhledu. Decentní, nenápadné a prostorově úsporné
řešení vytápění kanceláří nebo maloobchodních prostor.
Panelwave
(záruka 2 roky)

Rondo 600
Rondo

Technické údaje:
Povrch:
Ocel, barva: bílá,bronzová, černá a stříbrná
Topný článek: Odporové těleso
Napětí:
230 V / 50 Hz
Elektrosmog: Minimální emisivita
Stupeň krytí: IP 40 (Sítová zástrčka)
instalace:
Výrobek musí být zavěšen na stropě, a musí být instalován
mimo dosah osob v důsledku vysoké povrchové teploty. Je
třeba instalovat nejméně 3 m nad úrovní podlahy (VDE0100).
Mějte na paměti požadované bezpečnostní vzdálenosti
uvedené v návodu k použití.

Model
Rondo 600

Černá

Bílá

Bronzová

Stříbrná

Výkonné topné těleso a krásná designová série Rondo je ideálním
řešením vytápění pro otevřená schodiště, vstupní haly, lofty a další
prostory s vysokými stropy. Na pohled vznášející se vytápění je vyráběno
v barvách bílá, bronzová, černá a stříbrná.

Příkon

Váha

Rozměry

1050 W

cca 13 kg

ø 61 cm

Volně stojící Nr. 1, Nr. 2
Technické údaje:
Povrch:	Bílá smaltovaná ocel (odolná proti poškrábání),
různé typy dřeva v několika odstínech
Topný článek:	Odporové vlákno, topný povrch na obou stranách
Napětí:
230 V / 50 Hz
Elektrosmog: Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 20 (Sítová zástrčka)
Model

Příkon

Váha

Rozměry

Wellina Nr. 1

400 W

cca 14 kg

106 x 36 x 19 cm

Wellina Nr. 2

450 W

cca 16 kg

104 x 47 x 20 cm

Typy dřeva
modelu Nr.1:

Typ dřeva
modelu Nr. 2:

MDF
černá
Světlá bříza
přírodní

Technicky inovovaná klasika sortimentu model Nr. 1
a model Nr. 2 jsou volně stojící topná tělesa v atraktivním
a praktickém designu. Jejich lehká konstrukce umožňuje
snadné použití jako doplňkového zdroje tepla .Model Nr.
1 má nyní manuální přepínač ON / OFF integrovaný na těle
pro snadné použití a je k dostání v různých barvách. Model
Nr. 2 se svým novým designem poskytuje příjemné teplo
a vypadá skvěle s černým MDF podstavcem, horní krycí
plochou a bočnicemi z nerezové oceli.

Wellina Nr. 2

Wellina Nr. 1

Nr. 3, Roll it
Technické údaje:
Povrch:	Model Roll it: bílá smaltovaná
ocel (odolná proti poškrábání),
různé typy dřeva, model “Nr. 3”
bílá prášková barva, stojan bukové
dřevo
Topný článek:	Odporové vlákno, topný povrch na
obou stranách
Napětí:
230 V / 50 Hz
Elektrosmog: Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 40 (Sítová zástrčka)

Model

Příkon

Váha

Rozměry

Wellina Nr. 3

250 W

cca 9 kg

70 x 41 x 15 cm

Roll it S600

630 W

cca 16 kg

107 x 71 x 23 cm

Roll it S900

890 W

cca 20 kg

127 x 81 x 23 cm

Typ dřeva modelu „Roll it“:
Lakovaná bříza
Lakovaný dub
Tmavě mořená bříza
Typ dřeva modelu Nr. 3:
Buk, černý, mořený

Roll it

Wellina Nr. 3

Volně stojící a flexibilní model „Roll it” je ideální pro
stěhování z místnosti do místnosti podle potřeby.
Jeho univerzální provedení umožňuje použití jak
na výšku tak i na ležato a integrovaná kolečka
umožňují snadné a bezpečné přesouvání. Model
Nr. 3 je kompaktní, volně stojící topné těleso, ideální
pro zajištění flexibilního lokálního přitápění. Lze
použít na stole či na zemi. Jednoduchá konstrukce
a použité lehké materiály usnadňují přenášení dle
potřeby užití.

Sušák ručníků 2.0
Topení pro koupelny
Technické údaje:
Povrch:	
Kalené bezpečnostní sklo nebo
zrcadlo, nerezová hrazda na
ručníky
Topný článek:	Odporové vlákno
Napětí:	
230 V / 50 Hz
Elektrosmog:	Minimální emisivita
Stupeň krytí:	IP 65 (Pevné připojení)
Montáž:	
Skryté držáky (součástí panelu)
– pouze nástěnná instalace
Funkce sušáku ručníků:
Tlačítko po stiknutí zapne funci sušení na dvě
hodiny bez ohledu na nastavení termostatu.
Nastavení teploty v koupelně:
Možnost nastavení teploty v místnosti externím
termostatem.

Sušák ručníků 2.0 kombinuje sušení ručníků
s vytápěním koupelny. Stačí nainstalovat
pokojový termostat a sušák ručníků bude
plnohodnotným vytápěním. Nebo po stisknutí
tlačítka bude po dvě hodiny vysoušet ručníky
bez ohledu na nastavení termostatu. Máte na
výběr ze tří typů povrchů: zrcadlo, sklo bílé
nebo sklo s motivem „Bambus“.

Sklo bílé
strukturované
H700, zrcadlo

Sušák ručníků 2.0
Model

Příkon

Váha

Povrch
Rozměry

zrcadlo

sklo bílé

sklo černé

hladké/struktura
H480

480 W

cca 21 kg

H500

560 W

cca 22 kg

H700

700 W

cca 32 kg

102 x 62 x 1,9 cm

162 x 44 x 1,9 cm
hrazda na ručníky: 53 x 10 cm

162 x 62 x 1,9 cm
hrazda na ručníky: 70 x 10 cm

•

•/•

•

•

•

•

Sklo černé
strukturované

H480, sklo černé
strukturované

•/•

•

Sklo černé
hladké

Sklo bílé
hladké

Zrcadlo

Příklad použití infrapanelů Wellina v rodinném domě
1
2
3
4
5
6

standardní infrapanel R800 s vlastním MOTIVEM, bílý rám
bezrámový infrapanel WE800, bílý
bezrámový infrapanel WE900 s vlastním MOTIVEM
skleněný infrapanel R800 - ZRCADLO, bezrámové
infrapanel TABULE R600, alu rám
infrapanel ROUND 600, bílý, bezrámový

Příklad:
RD 110 m2
Porotherm 44 cm + 12 cm EPS
Okna: 3 skla
Celkový příkon: 4,5 kW
Roční spotřeba el. energie na vytápění: 6000 kWh
Roční náklady na vytápění v tarifu D45d: 15 000 Kč

durch ein behagliches Raumklima aus. Dies ergibt sich aus
dem physikalischem Phänomen, das die Oberflächen der
Rauminnenwände sich um bis zu +2°C höher erwärmen, als
die Raumtemperatur. Auch die staub- und bakterienfreie
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1. Umístění topných těles
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rické topení (přímotop)
elektrické+topení
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(majoritní)

studený - QualitÄtsVersPrechen
das redwell
vzduch

Mit einem zertiﬁzierten Heizgerät von REDWELL verfügen Sie
über ein hochwertiges, alltagstaugliches und sicheres Produkt.
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Úspora nákladů 10–15 %

Náklady
provoz
vytápění
PROVOZNÍ
-100 -50NÁKLADY
0
50
100 na150
Investice
a PROVOZNÍ NÁKLADY
Cena pořízení + radiátory/podlahové
topení + instalace
ZK Náklady Výnosy
v tisících CZK

Náklady
Ekonomické srovnání - nová
situace

na údržbu topného systému
Náklady na běžný provoz domácnosti (500 kWh/měsíc)

HORKO
2. Rovnoměrnost
prohřátí místnosti
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teplo

optimální příjemný pocit
TROCHU TEPLO
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www.redwell.com
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pocit o něco většího chladu,
než je člověk zvyklý

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA

TROCHU
pocit
chladu CHLADNO

3

4

TROCHU3
CHLADNO
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CHLADNO
pocit
chladu
pocit
zimy/velkého chladu
pocit zimy/velkého chladu
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ZIMA
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provozu
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provozu
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K

proudění
vzduOPTIMÁLNÍ
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chuTROCHU
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CHLADNO
místnosti.
ZIMA
Rozdíl teplot
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a stropem až
6 °C.
BEZ
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VYTÁPĚNÍ
Roste
tepelná
ztráta stropem.

1 Infravytápění
WELLINA
1 Infravytápění WELLINA
1 Infravytápění
WELLINA 1 Infravytápění WELLINA
1 Infravytápění WELLINA
ovým topením* 2 Tepelná čerpadla vzduch/voda s podlahovým
topením*
2 Tepelná
čerpadla vzduch/voda
s podlahovým topením* 2 Tepelná čerpadla vzduch/voda s podlahovým topením*
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topením*
2 Tepelná čerpadla vzduch/voda
3 Nový plynový kotel + konvekční radiátory*
3 Nový plynový kotel + konvekční radiátory*
3 Nový plynový kotel + konvekční radiátory*

ory*

oce 1970)

009

3 Nový plynový kotel + konvekční radiátory*
4 Základ (starý olejový kotel postaven v roce 1970)
* podle německé směrnice En EV z roku 2009

4 Základ (starý olejový kotel postaven v roce
1970) (starý olejový kotel postaven v roce 1970)
4 Základ
– Nařízení o energetické úspornosti

mírné konvekční
proudění (minoritní)

Infrapanely se
neumisťují pod
okna.
Nevytváří
významnou
konvekci
– teplý vzduch
se nehromadí
u stropu.
Nepřehřívá venkovní zdivo.

* podle německé úsporu energie vyhlášky EnEV 2009

* podle německé směrnice En EV z roku 2009
– Nařízení o energetické úspornosti

Závěr
Na základě konečných
výsledků srovnávací studie
lze konstatovat, že sálavé
vytápění Wellina se zřetelem
na všechny srovnávací
parametry – energetickou
účinnost/úspornost/tepelnou
pohodu/bezporuchovost – se
nachází na předním místě
v oboru vytápění v porovnání
s ostatními srovnávanými
topnými systémy (TČ, plyn, olej,
přímotop).
V kombinaci s fotovoltaikou
infrapanely dosahují nejlepšího poměru energetické
účinnosti, úspornosti a návratnosti investice.
Infrapanely dosahují nejlepší
tepelné pohody ze srovnávaných systémů včetně podlahového vytápění. Princip sálavého
vytápění splňuje veškeré
požadavky na komfortní
a účinný topný systém.

s podlahovým topením*

3 Nový plynový kotel + konvekční radiátory*
4 Základ (starý olejový kotel postaven v roce 1970)

VYTÁPĚNÍ

 ozdíl teplot
R
mezi podlahou
a stropem do
1–2 °C.
Primárním
ohřevem zdiva
je dosaženo prohřátí
místnosti bez
nutnosti silného konvekčního proudění
vzduchu.

4 Základ (starý olejový kotel postaven v roce 1970)

* podle německé úsporu energie vyhlášky EnEV 2009

* podle německé úsporu energie vyhlášky EnEV 2009

Úspora nákladů 7–10 %

3. Suché zdivo = nižší náklady na vytápění
 onvekční
K
vytápění
vysouší
vzduch.
Vlhkost
se sráží ve
zdech.
Tepelná
ztráta roste.

 álavé vytápění
S
ohřívá zdivo,
které je vysoušeno.
Suché zdivo
zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti.

Úspora nákladů 5–7 %

4. Tepelná pohoda

5. Regulace

Infratopení působí na tepelnou pohodu pozitivně
ve všech směrech. Ohřáté stěny zlepšují pocit tepla
i při nižších stupních Celsia, rychlost proudění vzduchu je zanedbatelná a primární zdroj tepla v místnosti nás ohřívá přímo.
V místnosti tak můžeme topit o cca 2–3 °C na nižší
teplotu při zachování příjemné tepelné pohody.

 ecentralizované vytápění umožňuje samoD
statnou přesnou regulaci každé místnosti dle
potřeby.

Úspora nákladů 10–12 %

Úspora nákladů 5–7 %

 ychlá reakce termostatů zabraňuje přehřívání
R
místnosti.

služby

reference

Chtějte garanci fungujícího a úsporného vytápění infrapanely!
Důvěřujte profesionálům. Nabízíme nejširší nabídku služeb v oboru.
Realizujeme sálavé vytápění Wellina již od roku 2005 v celé ČR a SR.

Nabízíme referenční stavby:
Rodinné domy – zděné/dřevostavby a další
Byty – činžovní domy, panelové domy a další
Penziony – i v náročných horských oblastech
Hotely – v rozsahu i více jak 50 pokojů
Chaty a chalupy – temperace i nárazové vytápění
Kancelářské objekty – sídla firem, sam. kanceláře
Recepce, lokální pracoviště – primární ohřev osob
Průmyslové použití – náročné podmínky provozu
Vysoušení staveb – trvalé i krátkodobé

 ávrh a zaměření staveb nabízíme ZDARMA včetně měření vlhkosti zdiva.
N
Termovizní měření profesionální infrakamerou.
Návrh řešení vytápění obsahuje přesné pořizovací a roční provozní náklady.
Umístění infrapanelů navrhujeme individuálně.
Využíváme vlastní speciálně vyvinutý SW pro návrh sálavého vytápění.
Realizace na klíč zpravidla do 14 dní od zaměření vytápěných prostor.
Návštěva referenčních staveb ve vašem okolí.

Úspora nákladů
na vytápění až

50%
Výhody infratopení Wellina

 ž o 50 % úspornější v porovnání
A
s přímotopným a akumulačním vytápěním
a o cca 20 % s plynovým vytápěním.
Dlouhá životnost bez revizí a servisních zásahů.
Přijatelná vstupní investice a snadná montáž.
Moderní design a dokonalé zpracování.
Nevíří prach, vysouší zdivo = STOP plísním.
Vhodné i pro alergiky!
Nezabírá obytný prostor.
Vynikající tepelná pohoda.
Rychlá návratnost investice.
Získání zvýhodněného tarifu D45d pro celou
domácnost.
Bezpečnost provozu: mezinárodní certifikáty CE,
RW TÜV, GS, CSA, IGEF (bez elektrosmogu).
Certifikované řízení jakosti výroby EN ISO 9001
a 14001.
Odpadá nutnost budování komínů.
Odolnost vůči nečistotám a vlhkosti – IP65
(odolnost proti tekoucí vodě).
Doporučení: pořízením infrapanelů Wellina uspoříte nejen vstupní
investici, ale i provozní náklady. Investujte uspořenou částku do
posílení zateplení domu a dalších úsporných technologií.

Dnes investujete, zítra ušetříte!
Kolik ušetří infrapanely Wellina?
Rodinný dům 150 m2, Porotherm 36,5 cm + 10 cm EPS
Dřevo

Náklady
na vytápění

Hnědé uhlí
Tepelné čerpadlo
Infrapanely Wellina
Zemní plyn
LTO
Elektřina – akumulace
Elektřina – přímotop
0 Kč

20 000 Kč

40 000 Kč

Porovnání nákladů
na pořízení, provoz a údržbu topných
systémů ve výhledu 20 let
Komplexní náklady na vytápění a provoz celé domácnosti
s tarifem el. energie podle topného systému.
Olejový kotel
Elektrický přímotop
Plynový kotel
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Infrapanely Wellina
0 Kč

500 000 Kč

1000 000 Kč

1 500 000 Kč

Náklady na provoz vytápění
Cena pořízení + radiátory/podlahové topení + instalace
Náklady na údržbu topného systému
Náklady na běžný provoz domácnosti (500 kWh/měsíc)

Tento katalog jste získali od odborného prodejce:
Dovozce infrapanelů Wellina pro ČR a SR:
USby s.r.o.
Na Svěcence 2494/2a, 193 00 Praha 9
IČ: 278 87626, DIČ: CZ 27887626
Info@usby.cz
www.wellina.cz
výrobce:
Redwell Manufaktur GmbH
Am Ökopark 3, A-8230 Hartberg
T: +43 3332 61 105-0, F: +43 3332 61 105-14
www.redwell.com

