
Kako IR-paneli delujejo?
Infrardeča oblika energije je del naravnega 
spektra in izjemno ugodno vpliva na nas. 
Energija se takoj pretvori v toploto, zato se 
prostor segreje zelo hitro, ob segrevanju pa 
imamo občutek, da na nas sije sonce.

S toplotnim valovanjem ne segrevamo zraka, 
ampak trde površine, predmete, zidove in 
ljudi v prostoru, ki so v dometu panela. Tako 
vam ob steni ne bo več hladno, vaše noge pa 
bodo vedno tople, saj je toplota v prostoru 
razporejena enakomerno – med stropom in 
tlemi je le minimalna toplotna razlika.

S tem tipom ogrevanja preprečimo tudi 
gibanje toplega in hladnega zraka v prostoru, 
ki dviguje prašne delce. Toploto lahko 
uravnavamo s termostatom ali regulatorjem 
IR Sun v vsakem prostoru posebej. Prostor, ki 
ga ogrevate, se ne bo ohladil še dolgo potem, 
ko boste IR-panele že izključili.

Regulator IR-ogrevanja IR Sun optimizira 
delovanje IR-ogrevalnih sistemov, saj vsakega 
spremeni v najbolj odziven, natančen in 
udoben sistem ogrevanja. V kombinaciji s 
preprosto uporabo urnikov in naprednih 
algoritmov dovajanja toplote v prostor je 
regulator IR Sun izjemno energijsko učinkovit 
in prinaša do 30 % prihranka električne 
energije v primerjavi s klasičnimi termostati. 
Zato se odplača sam.

S pomočjo IR-tehnologije boste odpravili 
vlago in plesen ter s tem lajšali bolezni dihal pa 
tudi bolečine v mišicah in sklepih. Ta inovativni 
in naravni sistem ogrevanja je zdrav in tako 
primeren za vse, predvsem za tiste, ki veliko 
sedijo, ali starejše, saj povečuje telesno 
energijo.

Ogrevanje z IR-sistemom Sunlife
• predmeti in stene ostanejo suhe in oddajajo 

toploto
• infratoplota deluje pozitivno na počutje
• ugodna cena ob nakupu in majhna poraba 

energije med delovanjem

Ogrevanje z običajnim sistemom
• kroženje zraka omogoča dvigovanje prahu
• temperaturne razlike v prostoru povzročajo 

prepihe
• vlažen zrak kondenzira na stenah, omogoča 

rast plesni in povzroča poškodbe sten
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Prednosti IR-grelnega 
sistema Ekosen.
• IR-paneli Sunlife One so preverjen in 

ustrezno certifi ciran proizvod.
• Imajo najdaljšo garancijo v Evropi (do 12 let) 

in 30 let življenjske dobe.
• Z IR-paneli Sunlife prihranimo do 60 % pri 

stroških ogrevanja, v kombinaciji z
IR-regulatorjem Sun pa še dodatnih 30 %.

• So finančno dostopni, saj je naložba možna 
po korakih (danes opremite kopalnico, jutri 
dnevno sobo ...).

• Naložba je bistveno manjša kot v primerjavi 
z drugimi sistemi ogrevanja.

• Občutek IR-toplote je izredno prijeten in 
naraven.

• Toplota med tlemi in stropom je 
enakomerno razporejena.

• IR-ogrevanje odpravlja vzroke za plesen in 
vlago, kar pozitivno vpliva na vaše zdravje.

• Upravljanje in montaža IR-panelov sta 
preprosta.

• Za vsak prostor lahko posebej nastavite 
želeno temperaturo.

• Montažo izvajajo samo licencirani monterji, 
ki IR-panele estetsko in optimalno namestijo 
v vsak prostor posebej.

• Zaradi oblike in barve so paneli v prostoru 
skoraj neopazni.

• IR-paneli nimajo gibljivih delov, zato 
vzdrževanje ni potrebno, obenem pa 
dosežejo dolgo življenjsko dobo.

• Podaljšujejo tudi življenjsko dobo zgradbe.
• Cena elektrike je stabilna na daljše obdobje, 

s čimer dodatno prihranite.
• Naši grelni paneli so ekološki produkt.
• IR-panele Sunlife prodajajo licencirani 

specialisti za IR-ogrevanje, ki zagotavljajo 
strokovno svetovanje in pravilen izbor 
produktov ter popolno podporo tudi pri in 
po nakupu. 

• IR-paneli Sunlife skrbijo za udobno bivanje 
in prijetno počutje ter so prijazni do okolja.

Uporaba IR-tehnologije
V zadnjih 60 letih je bil razvoj usmerjen 
predvsem v fosilna goriva, ki postajajo vse 
dražja. Danes pa je tukaj tehnologija, ki 
učinkovito pretvarja obnovljivo električno 
energijo v toplotno ter je primerna za osebno 

in poslovno uporabo, v stanovanjih in hišah.

Sistem IR-ogrevanja je primeren za vse vrste 
objektov kot osnovno ali dodatno ogrevanje.

Ali je IR-ogrevanje res 
najbolj ekonomično?
Da, IR-ogrevanje je najbolj ekonomično 
in prihranki so lahko izjemni. Če trenutno 
ogrevate na elektriko z navadnimi radiatorji, 
na olje ali utekočinjen plin, imate staro peč 
na zemeljski plin ali drva, ne uporabljate vseh 
bivalnih površin, potem boste lahko prihranili 
tudi več kot polovico vašega letnega zneska 
za ogrevanje, dokazljivi prihranki uporabnikov 
segajo do 60 odstotkov.

Če kupujete novogradnjo, so lahko vaši 
prihranki še večji, saj lahko prihranite do 
70 odstotkov že pri investiciji v ogrevanje 
in druge vzdrževalne sisteme. Vse to je 
izračunljivo dejstvo, če gledamo skupne 
stroške lastništva ogrevalnih sistemov, 
ki vključujejo vzdrževanje, porabo, dobo 
uporabnosti in investicijo.

Želite izvedeti več 
o IR-ogrevanju?
Za pripravo rešitve za IR-ogrevanje s 
sistemom Ekosen s pomočjo specialistov 
pokličite na brezplačno telefonsko številko 
080 30 10 ali pišite na e-mail info@ekosen.si.

Lahko obiščete tudi salon pri Mariboru v 
Miklavžu na Dravskem polju, Ptujska cesta 17, 
tel. 02 620 81 99, v Ljubljani, Robbova 2, tel. 
01 320 73 30, Galerijo toplote v Murski Soboti, 
tel. 080 87 85, in salon v Zagrebu, Derenčinova 
1. Več o ponudbi si lahko ogledate na
www.ekosen.si in na www.irsun.si.

Pri izbiri IR-ogrevanja 
upoštevajte naslednje

1. Vsa električna 
grelna telesa morajo 
ustrezati standardom 
evropske direktive EU 

Vas zanima, koliko bi privarčevali v 25 
letih, če bi dom ogrevali z IR-grelnim 

sistemom Ekosen? Preveri na:

Vas zanima, koliko bi privarčevali v 25 
letih, če bi dom ogrevali z IR-grelnim 

sistemom Ekosen? Preveri na:
www.ekosen.si/izracun

IR-ogrevanje in učinkovita raba energije

Ekosen IR-grelni sistem 
že v več kot 5300 
objektih v Sloveniji!

 SPECIALIST ZA IR-OGREVANJE

Oglasno sporočilo

▲ Meri, računa in prihrani – regulator IR Sun 
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Zdaj, ko se bo spet začelo  to mrzlično

predbožično tekmovanje, kako najti še 

boljše, še dražje darilo kot lani, bom še 

bolj boleče občutila samoto in žalost 

ljudi, ki jih je družba odrinila, poti-

snila na rob in jim prepovedala sanja-

riti. Samo naključje je, da nisem sama na 

oni strani, kjer bi se bala zime, ker ne 

bi vedela, kako zakuriti, kjer otrokom 

ne bi mogla nastaviti velikega paketa 

pod jelko.

Zato se ne bom ozrla stran, ko bom videla,

da  se nekdo težko prebija skozi življe-

nje, ne bom iskala krivca, ne bom kaza-

la s prstom ali moralizirala, samo po-

magala bom. Kolikor morem in zmorem. 

Z vedenjem, da s tem ne spreminjam sve-

ta. Da se gnilobe ne izrezuje na takšen 

način. In tudi ne zato, da bi si kupila 

vstopnico za vrtiljak tam zgoraj. Svoje 

grehe bom še vedno morala odplačati.

Hvaležna sem, da se je nekdo namesto mene

odločil slišati stisko teh ljudi (vča-

sih so tako tihi v svoji žalosti) in jim 

ponudil svojo skrb, svojo jezo in razu-

mevanje. In jaz preprosto samo verjamem 

in vem, da jih bo namesto mene poiskal in 

jim pomagal. Zato zaupam UP-orniku.
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Ogrevanje na elektriko je smiselno samo 
v primeru, če je uporabljeni grelni sistem 
resnično učinkovit. Na trgu je veliko podjetij, 
ki nekaj oglašujejo, v resnici pa se tega ne 
držijo, zato je Evropska komisija uvedla novo 
direktivo za zaščito potrošnika, narave in 
zmanjšanja porabe električne energije.

Podjetje Ekosen je v tej točki ponovno 
dokazalo, da so najboljši na trgu. Paneli Sunlife 
skupaj z regulatorjem IR Sun namreč celo 
presegajo zastavljene standarde omenjene 
direktive. S pomočjo regulatorja IR Sun je IR-
ogrevanje najbolj natančen, odziven in udoben 
sistem ogrevanja.

2. Ali so produkti 
certifi cirani in 
preizkušeni v praksi?
Certifi ciranje je samo obvezen korak, da se 
lahko produkti prodajajo. Toda praksa pokaže 
vse nepravilnosti. Ali so produkti preizkušeni 
in merjeni v neodvisnem laboratoriju? Ima 
podjetje dokumentacijo prav za izdelke, ki 
jih ponuja? Ima podjetje stranke, ki produkte 
uporabljajo več let brez težav? Ekosen se 
lahko pohvali z veliko zadovoljnimi strankami, 
ki grelne panele uporabljajo že več let. Vsi 
ponujeni proizvodi so preizkušeni, testirani in 

temu primerno certifi cirani.

3. Odlična podjetja stojijo 
stranki ob strani in ji 
svetujejo pred nakupom, 
med njim in po njem.
Prodaja na daljavo je sicer za trgovca udobna, 
vendar je lahko zelo slaba za stranko. Zato 
kakovostni ponudniki pridejo in opravijo 
svetovanje na lokaciji ali pa stranka zagotovi 
vse potrebne podatke. V vsakem primeru je 
treba zbrati dovolj podatkov, da se ocenita 
smotrnost in vsebina nakupa. Podjetje mora 
poskrbeti za profesionalno montažo IR-
grelnih panelov, tako da bodo ti vaš dom še 
polepšali, grelni paneli pa bodo lahko najbolj 
optimalno greli vsak prostor. Po nakupu 
stranka ne sme ostati sama, podjetje ji mora 
pomagati izkoristiti sistem in tudi pomagati, 
če se pojavijo kakšne težave. Pri podjetju 
Ekosen verjamejo v popolno storitev in za 
svoje grelne panele Sunlife One ponujajo kar 
12 let garancije.

4. Vprašajte in preverite 
pri drugih uporabnikih.
Danes je zelo lahko dobiti mnenja uporabnikov. 
Mnenja so povsod. Preverite, kako se podjetje 
vede v praksi, kako se odziva na reklamacije, 

kaj ponuja in kaj v resnici dostavi. Poglejte, kaj 
pravijo uporabniki, pri tem pa opozarjamo na 
razne teoretike, ki sistema niso niti videli od 
blizu. Ta mnenja ne glede na to, ali so pozitivna 
ali negativna, naj ne bodo ključna pri odločanju, 
lahko pa so vir vaših vprašanj ponudnikom.

5. Kupujte od 
podjetja z vizijo.
Tako podjetje bo z večjo verjetnostjo obstajalo 
čez deset let in vam bo ves ta čas lahko 
ponudilo še druge storitve ali produkte, za 
katere boste lahko kot njihova stranka dobili 
dodatne ugodnosti. Da je Ekosen podjetje z 
vizijo, dokazuje že več let. Vedno so korak pred 
konkurenco in predvsem tudi po opravljenem 
nakupu poskrbijo za svoje stranke.

Humanitarna nota: Vsa leta delovanja podjetje Ekosen pomaga raznim dobrodelnim društvom in posameznikom. Tokrat je na vrsti 
humanitarno društvo UP-ornik prostovoljca Borisa Krabonje. Saj veste – če držimo skupaj, je življenje takoj lažje.
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