תכנן את החימום הבא
פיקסול – ערכה לאדריכל
פיקסול הוא לוח חימום אינפרא-אדום מעוצב וחסכוני בצריכת אנרגיה .הפיקסול עשוי זכוכית מחוסמת
) 12מ“מ( אוגרת חום ,והוא נשלט באופן חכם ונוח .זוהי נגיעה בעיצוב ובטכנולוגיית החימום של העתיד.
היחידות מגיעות ב 5 -צבעים ,שחור ,לבן ,ירוק ,אדום ודגם מראה )השתקפות מלאה(
הפיקסול מסופק עם יחידת שליטה ובקרה אלחוטית )תקשורת דו-כיוונית באמצעות גלי רדיו(
הפיקסול דורש שקע כח חשמלי סטנדרטי ,ומסופק עם כבל זינה ותקע
הפיקסול ניתן לתלייה אנכית או אופקית ע“ג הקיר .ניתן להוסיף לפיקסול מתלה בודד או כפול לחימום וייבוש מגבות.
המתלה עשוי פלדת אל-חלד )נירוסטה( ,ומותאם לתלייה במצב אנכי בלבד.
מרחק הפיקסול מהקיר בהתקנה עם תליה 60 :מ“מ .עומק כולל לאחר התליה  75מ“מ.
מרחק המתלה מהפיקסול 70 :מ“מ נוספים.
הפיקסול בעל רמת בידוד  Class IIובעל דרגת הגנה IP-44
הפיקסול מסופק עם שתי תושבות תלייה לקיר )קונסולות(
בתכנון התלייה יש לשמור על  60ס“מ מרחק בטיחות מ“האיזור הרטוב“ ,וסביב הפיקסול טווח של  10ס“מ מכל כיוון
המוצר מוגדר כבעל רמת חום מזערית ע“י מכון התקנים הישראלי – והוא בטוח גם למגע של ילדים.
דגם המראה מחוסם למחצה  -ובעל עובי זכוכית  8מ“מ

מתאים לחימום חדר רחצה קטן) .משקל 14 :ק“ג(
ניתן להוסיף מתלה נירוסטה לחימום וייבוש מגבות.
אורך מתלה המגבת  53ס“מ ,משקל מתלה בודד  0.9ק“ג וכפול  1.9ק“ג.
בתמונה משמאל :פיקסול ירוק בתלייה אנכית עם מתלה נירוסטה כפול.

מתאים לחימום חדר רחצה בינוני בגודלו .או לחדר ילדים קטן.
)משקל 21 :ק“ג ,דגם מראה 16 :ק“ג(
ניתן להוסיף מתלה נירוסטה לחימום וייבוש מגבות.
אורך מתלה המגבת  63ס“מ ,משקל מתלה בודד  1ק“ג וכפול  2.1ק“ג.
בתמונה משמאל :פיקסול לבן בתלייה אנכית עם מתלה נירוסטה בודד.

הטכנולוגיה והחיסכון :קרני אינפרא-אדום הן בעלות סגולות
רפואיות ושימושים נרחבים בתחום הרפואה הקונבנציונאלית והן
מוכחות כבריאות לגוף האדם .חימום זה מעניק חיסכון אנרגטי
על ידי השגת מיקרו-אקלים איכותי יותר בחדר המחומם ,ושמירה
על נוחות תרמית בטמפרטורה יציבה ונמוכה יותר.

500 Watts

פיקסול דגם  GR-500במידות  60X90ס“מ

300 Watts

פיקסול דגם  GR-300במידות  50X70ס“מ

צריכת החשמל של הפיקסול  -החל מ 300-וואט )כמו מחשב
ביתי( לחדרים קטנים .זהו חיסכון משמעותי ביחס לכל שיטת
חימום אחרת .הזכוכית המלוטשת באופן ייחודי ,מקרינה את
האור ומפזרת אותו בצורה אחידה ,ובכך מעניקה חימום בטיחותי,
בריא וידידותי יותר.

מתאים לחימום סלונים קטנים ,חדרי מגורים ,ומטבחים )משקל 26 :ק“ג(
ניתן להוסיף מתלה נירוסטה לחימום וייבוש מגבות.
אורך מתלה המגבת  63ס“מ ,משקל מתלה בודד  1ק“ג וכפול  2.1ק“ג.
בתמונה :פיקסול אדום בתלייה אופקית.

יחידת השליטה והבקרה החכמה הנמצאת בשלט הרחוק  Room-Thermostatמתכננת
רמות חימום שונות לעד  6חלקי יממה לכל יום בשבוע ,לבחירת המשתמש .מערכת
חיזוי הטמפרטורה חוסכת בעלות האנרגיה לחימום במהלך התקופה הקרה .לפיכך,
אין צורך בהפעלה מאסיבית ,אלא בצריכה חכמה ,מינימאלית ומותאמת להגדרות
המשתמש .היחידה ניתנת להתאמה לבית חכם ,ולשליטה נוחה ומותאמת לכל חדר בו
מוצב הפיקסול.

מידות השלט 25X68X156 :מ“מ ,ומיקום בורג התלייה שבגבו
יורד  30מ“מ מחלקו העליון .עם השלט מסופקת גם תושבת
המאפשרת הצבתו ע“ג השולחן .השלט-הרחוק האלחוטי כולל
מד טמפרטורה פנימי ,המשדר למקלט הפיקסול מכל מקום
בחדר ,גם דרך הזכוכית או קיר גבס .המקלט ממוקם בגב
הפיקסול ,ובעל רמת הגנה .IP40

ניתן להוסיף מתלה נירוסטה לחימום וייבוש מגבות.
אורך המתלה  83ס“מ ,משקל מתלה בודד  1.2ק“ג ומשקל מתלה כפול  2.4ק“ג
בתמונה :פיקסול דגם מראה )משקל  28ק“ג( בתלייה אופקית.

900 Watts

פיקסול דגם  GR-900במידות  80X120ס“מ
מתאים לחימום סלונים ,פינות ישיבה ,חדרי מגורים ,משרדים ולופטים )משקל 38 :ק“ג(

המרחק בין ברגי התלייה בגב הפיקסול:
 46/26 | GR-300ס“מ |  12ס“מ מהדפנות
 66/36 | GR-500ס“מ |  12ס“מ מהדפנות
 80/36 | GR-700ס“מ |  15/12ס“מ מהדפנות
 80/56 | GR-900ס“מ |  20/12ס“מ מהדפנות

700 Watts

פיקסול דגם  GR-700במידות  60X110ס“מ

ניתן להציב את הפיקסול על שתי רגליות ,במקרים בהם
אפשרות התליה אינה מתאימה.
מדובר בשני תומכים ,מצופים כרום בעלי קוטר בסיס
של  130מ“מ עם  2ברגי הידוק .הרגליות ניתנות לקיבוע
לריצפה .אביזר זה ניתן להזמנה בנפרד.
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