
 
Infraroodstraler
type Heatray
De Sinus Jevi Heatray is een verrijdbare infraroodstraler met elementen. 

De infraroodelementen zijn van roestvast staal en schokbestendig. Het 

plaatwerk van de Heatray is rood geëpoxeerd en voorzien van zwarte beugel, 

verkrijgbaar in 3 kW en op 3 standen regelbaar: 1000, 2000 en 3000 Watt. De 

Heatray wordt geleverd met 5 meter snoer. 
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UITVOERING
De Sinus Jevi Heatray is een verrijdbare infraroodstraler voorzien van elementen. Deze elementen zijn van roestvast staal en 
schokbestendig. De behuizing van de Heatray is voorzien van een rode epoxy coating. Het totale vermogen is 3 kW, maar kan 
in 3 stappen geschakeld worden (1000, 2000 en 3000 Watt). De Heatray wordt geleverd met zwarte beugel en 5 meter 
aansluitkabel.  

TOEPASSING
De stralen van Infraroodverwarming verwarmen direct het aangestraalde object, mens, dier of machine en niet de omgeving. 
Hierdoor is infraroodverwarming uitermate geschikt voor gebruik buitenshuis of in grote, onverwarmde ruimtes. U ondervindt 
geen luchtverplaatsing, hinderlijk licht of rookgassen.

De Heatray is met name geschikt voor gebruik op de werkplek, zowel in grote als in kleine ruimtes, zoals bijvoorbeeld in  
fabriekshallen en op markten maar ook voor bijvoorbeeld schilders, etc. 

TECHNISCHE  PRODUCTGEGEVENS

Type Heatray

Vermogen 3 kW

Regelmogelijkheid 1 - 2 - 3 kW

Spanning 230 Volt

Stroomsterkte 13,1 A

Artikelnummer 720 095 0001A

Gewicht 24 kg

Afmetingen Breedte  590 mm

Diepte  500 mm

Hoogte 1100 mm



Sinus is één van de pioniers op het gebied van  

explosieveilige verwarming, tot de dag van  

vandaag zijn wij nog op de voorgrond actief. Wij 

produceren  volgens ATEX, IECEx en EAC richtlijnen.

Voor de productie van Explosieveilige  heaters wordt 

een PQAN (Product Quality Assurance Notification) door 

Bureau Veritas afgegeven. Tevens ISO-9001 en ISO-14001 

certificeringen   worden  gecontroleerd door deze organisatie.  
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