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Miellyttävää lämpöä sisälle ja ulos
Tarjoamme erittäin laajan ja laadukkaan valikoiman infrapunalämmittimiä mitä erilaisimpiin 
kohteisiin. Ravintoloilla ja terasseilla lämmittimien avulla saavutetaan pidempiaikainen oles-
kelumahdollisuus aikaisemmasta keväästä myöhäisempään syksyyn. Lämmitin toimii myös 
erinomaisena kohdelämpösäteilijänä esim. erilaisissa työtiloissa tai paikoissa missä muuten on 
liian viileät työskentelyolosuhteet. Oikealla sijoittamisella lämmittimien yhdistäminen tuo isol-
lekin alueelle viihtyisän oleskelutilan. Myös tilapäiskäyttöön tai ajallisesti tiettyyn tarpeeseen 
lämmittimet ovat oiva ratkaisu. 



Terassien lisäksi lämmitin soveltuu erittäin hyvin mm. avoimille ja lasitetuille parvekkeille, grilli- ja pihakatoksiin, harraste-
tiloihin, torimyymälöihin, ohjelmalavoille ja -telttoihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. Lämmitin voidaan myös asentaa 
kattoon 500 mm varoetäisyyttä noudattaen.

Kehitetty kestämään
Heatlight HLW15 ja HLW30 -terassilämmit-
timien teho ulottuu laajalle alueelle. Ne voi-
daan asentaa lähes mihin tahansa; seinälle, 
kattoon tai markiisin alle.

Kestävä ja käytännöllinen lämmitin soveltuu 
erinomaisesti sekä koti- että ammattikäyt-
töön. Lämpölamppu on suojattu ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetulla suojaritilällä 
- toisin kuin lasisuojukset, suojaritilä maksimoi 
lämpöaaltojen suuntautumisen sinne, missä 
niitä tarvitaan. Lämpölampun voi tarvittaessa 
vaihtaa uuteen.

HLW15 tekniset tiedot:
Mitat: pituus 480 mm x korkeus 120 mm x syvyys 120 
mm  (mitat ilman seinäkiinnikettä)
Tulojännite: 220-240 V
Virta: 10 A
Teho: 1 500 W 
Paino: 1,7 kg
Lämpölamppu: pinnoittamaton, käyttöikä noin 5 000 h 
Kosteussuojaluokka: IP55, pistotulppa IP44
Varusteet: seinäkiinnike, maadoitettu pistotulppa, virta-
johdon pituus 1,9 metriä. Kattokiinnike ei sisälly varustei-
siin.
Värit: valkoinen, hopea ja musta
Lämmitin on EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen.
Tarvittaessa lämmittimen toimintaa voidaan täydentää 
yleisessä tarvikemyynnissä olevilla varusteilla, esim. liike-
tunnistimilla ja ajastimilla.

HLW30 tekniset tiedot:
Mitat: pituus 960 mm x korkeus 120 mm x syvyys 120 mm 
(mitat ilman seinäkiinnikettä)
Tulojännite: 220-240 V
Virta: 16 A
Teho: 3 000 W
Paino: 3,2 kg
Lämpölamppu: kullanvärinen pinnoitus, käyttöikä noin 
5 000 h
Kosteussuojaluokka: IP55, pistotulppa IP44
Varusteet: seinäkiinnike, maadoitettu pistotulppa, virta-
johdon pituus 1,9 metriä. Kattokiinnike ei sisälly varustei-
siin.
Värit: musta
Lämmitin on EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen.
Tarvittaessa lämmittimen toimintaa voidaan täydentää 
yleisessä tarvikemyynnissä olevilla varusteilla, esim. liike-

Kattoasennus 
HLW15
HLW30

      H     X Y               Z               Lämpiävä alue

    2,0 m      3,6 m      2,5 m                                 9,0 m2

    2,5 m      4,8 m      3,5 m                               16,8 m2

Kattoasennus HLW15 (esim. ketjulla)

      H     X  Y              Z             Lämpiävä alue

    2,0 m      2,6 m      2,4 m       4,5 m                8,52 m2

    2,5 m      3,4 m      3,0 m       5,8 m                13,8 m2

Seinäasennus HLW30

      H     X             Y              Z             Lämpiävä alue

    2,0 m      2,3 m      2,4 m       4,0 m                7,6 m2

    2,5 m      3,0 m      3,0 m       5,2 m              12,3 m2

Seinäasennus HLW15
Seinäasennus 
HLW15 
HLW30H

Y

X

X

Z

      H     X Y               Z               Lämpiävä alue

    2,0 m      3,8 m      2,5 m                                 9,5 m2

    2,5 m      5,2 m      3,5 m                               18,2 m2

Kattoasennus HLW30

HLW15 ja HLW30



Burda -lämmittimet on suunniteltu Sak-
sassa ja ne edustavat infrapunalämmityksen 
uusinta sukupolvea. Turvalliset, hiljaiset ja 
kauniin käytännölliset Burda -lämmittimet 
ovat myös erittäin tehokkaita. Lämmittimien 
tehokkaan eristyksen ja ainutlaatuisen suun-
nittelun ansiosta energiaa ei kulu hukkaan. 
Säteilylämmittimien teho vaihtelee 1 – 18 kW. 
Lämpölampun voi tarvittaessa vaihtaa uu-
teen. IP-terassilämmittimeen on saatavilla 
kytkin portaattomaan lämmönsäätöön, ajas-
tin sekä liiketunnistin. Rakenne on laadukas 
ja tyylikäs, materiaali on säänkestävää alu-
miinia. Lämmittimet soveltuvat patioille, te-
rasseille, puutarhoihin tai vaikkapa autotal-
leihin tarjoten erinomaisen lämmön lähteen 
sinne missä sitä eniten tarvitset. Burda IP67 
on maailman ainoa täysin veden ja pölyn kes-
tävä terassilämmitin ja soveltuu siksi erino-
maisesti ulkotiloihin myös talviaikaan.

Burda-lämmittimet ovat edullinen ja helppo-
käyttöinen ratkaisu myös ammattikäyttöön.

Plug & Play Burda Bluetooth 
-lämmittimet 
Burda Bluetooth lämmittimien tehoa voit 
säätää kätevästi toimitukseen kuuluvalla kau-
kosäätimellä. Halutessasi voit ladata myös 
sovelluskaupasta ilmaisen Burda Perfectcli-
me -sovelluksen (Android & iOS). Sovellus 
mahdollistaa lämmittimen säätelyn kätevästi 
älypuhelimella tai tabletilla. Sovelluksen avul-
la voit säädellä jopa kahdeksaa lämmitinta 
samanaikaisesti.

Nopeasti lämpöä infra-
puna-lyhytaaltotekniikan 
ansiosta

MONIPUOLISET LÄMMITINRATKAISUT
SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN

Miksi valitsisin Burda 
Infrapunalämmittimen? 
• Helppo ja turvallinen valinta… ei huolta  
  kaasupullojen täyttämisestä tai turvalli-
  sesta säilytyksestä, toisin kuin kaasuläm-
  mittimet, infrapunalämmitin ei vaadi 
  vuosihuoltoa
• Hiljainen.. sähkökäyttöinen lämmitin 
  ei pidä ääntä
• Puhdas… ei haise eikä likaannu helposti
• Pienikokoinen… helppo säilyttää, ei vie   
  liikaa tilaa
• Nopea… infrapunalämmitin on heti 
  lämmin
• Tehokas… Se ei turhaan lämmitä ilmaa,   
  vaan lämpöaaltojen kohtaamia pintoja
• Vähän häikäisevä lamppu  
  (80 % vähemmän valosäteilyä)

Burda Smart IP24 2kW

Burda Smart Tower 

IP24 2x1,5 kW

Plug & Play Burda Bluetooth -lämmittimellä äly-

puhelinta käyttäen voit säätää jopa kahdeksaa 

lämmitintä samanaikaisesti

Plug & Play Burda Bluetooth IP67-lämmittimet

Burda Smart jalustalla



Burda Term L&H IP65 2 kW lämmittää illan viileydessäkin

Burda-infrapunalämmitin 

kylpyhuoneessa

Burda tekee työskentelyn ulkotiloissa mahdolliseksi 

kylmemmälläkin säällä

Burda-infrapunalämmittimet pidentävät terassiravintoloiden 

vuotuista käyttöaikaa

Burda-lämmittimet voidaan kohdistaa useampaan suuntaan. 

Kuvassa ”palmu-yhdistelmä”

Burda Term L&H IP44 1 kW-1,5 kW ravintolan/hotellin terassilla

Burda-lämmittimiä eri käyttötarkoituksiin



Lämmittimien sijoitteluohje eri kohteissa

Burda-lämmittimet toimivat myös talviolosuhteissa



TAMPEREEN MARKIISI OY
Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere

Puh. 010 292 2400, faksi 010 292 2409
myynti@tamar.fi 
www.tamar.fi 

K: Kuinka paljon infrapunalämmittimen käyttö maksaa?
V: Käyttökustannus riippuu lämmittimen tehosta. Esimerkiksi 1,5 kW lämmitti-
men käyttö maksaa noin 22 senttiä tunnissa. Hyvä nyrkkisääntö on 15 senttiä 
tunnissa jokaista kilowattia kohden.

K: Entä jos sataa, voinko asentaa lämmittimen mihin tahansa?
V: Suuri osa lämmittimistä on suunniteltu nimenomaan erittäin kosteisiin 
olosuhteisiin ja valikoimastamme löytyy useita IP-luokiteltuja lämmittimiä. IP-
luokitus on sertifi kaatti, joka takaa, että kyseinen tuote toimii myös pölyisissä 
ja kosteissa tiloissa. Mikä tahansa luokitus, joka päättyy neloseen tai vitoseen 
(esimerkiksi Heatlight HLW IP55 or Burda SMART Bluetooth IP24) on käytännös-
sä kokonaan säältä suojattu ja voidaan asentaa lähes mihin tahansa ulkotilaan. 
Burda TERM IP67 on täysin säänkestävä. 

K: Miten lämmitin ilman edessä olevaa lasia voi olla veden- ja säänkes-
tävä?
V: Kaikkien säänkestävien mallien sähköosat sijaitsevat vedeltä suojatussa osi-
ossa.  

K: Voiko lämmittimet kytkeä toisiinsa vai pitääkö niiden kaikkien olla 
erikseen kytkettyjä? Mistä tiedän, voinko kytkeä lämmittimen normaa-
liin 16A pistorasiaan?
V: Jos olet epävarma kytkennästä, hae apua sähköalan ammattilaiselta. Nyrk-
kisääntönä voidaan sanoa, että normaaliin 16A pistorasiaan voidaan kytkeä 
yhteensä 3kW edestä lämmittimiä. Tämä yhdistelmä voi olla esimerkiksi 2 x 
1500W tai mikä tahansa muu, kunhan maksimiteho on korkeintaan 3kW. Jos 
yhdistelmä ylittää 3kW, koulutetun sähkömiehen tulee tehdä tarvittavat kytken-
nät lämmittimien yhdistämiseksi sisältäen mahdollisesti katkaisijat. 

K: Miten lämmitintä tulee huoltaa ja kuinka kauan lamput kestävät?
Standardi lamppu kestää tavallisesti 5000 – 7000 käyttötuntia. Esimerkkinä voi-
daan laskea, että jos lämmitintä käytetään 5 tuntia päivässä joka päivä, lamppu 
kestää 3-4 vuotta. 
Lämmitin ei vaadi erityistä huoltamista. 

K: Mitä tarkoittaa ”soft start”?
V: ”Soft start” estää laitteen käynnistymisen välittömästi täydellä teholla ja tällä 
tavalla estää tämän tyyppisillä lämmittimillä yleisen virtapiikin. Kaikki Burda-
lämmittimet on varustettu ”soft start” -kytkimillä, ”soft start” pidentää lampun 
käyttöikää.

K: Voiko lämmittimiä hallita automaattisesti ja millaisia kaukosäätimiä 
on tarjolla erityisesti baareihin ja ravintoloihin?
V: Kyllä. Lämmittimien hallintaan on useita vaihtoehtoja. Kotioloissa kaukosää-
din portaattomalla säädöllä voi olla käytännöllinen, mutta vain tehokkaampien 
laitteiden kanssa. 
Kaupallisissa tiloissa kuten ravintoloissa, baareissa, klubien terasseilla, uima-

altailla ja isoissa rakennuksissa on usein käytännöllistä hallita sekä lämmittimi-
en tehoa että niiden päälläoloaikaa. Valikoimastamme löytyy erilaisia kytkimiä, 
jotka toimivat joko ajastimilla tai liiketunnistimilla. Nämä voidaan myös liittää 
kaukosäätimiin, joilla hallitaan yksittäisiä lämmittimiä ja niiden tehoa.  

K: Kuinka paljon ääntä lämmittimestä tulee? 
V: Lämmitin on äänetön.

K: Mitkä lämmittimet sopivat parhaiten pubeihin, klubeihin, ravintoloihin 
ja baareihin?
V: Kuten oikeastaan kaiken kanssa, laatu maksaa, mutta tavallisesti myös kes-
tää pidempään. Otattehan meihin yhteyttä tarpeenne osalta, niin suosittelem-
me teille parasta vaihtoehtoa. 

K: Ovatko infrapunalämmittimet vaarallisia tai tuleeko niistä kaasupääs-
töjä tai säteilyä?
V: Infrapunalämmittimet eivät ole vaarallisia eikä niistä tule hajuja, kaasuja tai 
vaarallista säteilyä. Ne ovat kuitenkin luonnollisesti kuumia, joten ne pitäisi si-
joittaa siten, että lapset tai päihtyneet henkilöt eivät voi vahingoittaa itseään. 

K: Kuinka monta lämmitintä tarvitsen tilani lämmittämiseen? 
V: Yleistäminen on vaikeaa, mutta 1kW lämmittää noin 8 – 10 m2. Näin ollen 
esimerkiksi 5 m x 4 m (=20 m2) terassin lämmittäminen vaatii 2 – 3 kW edestä 
lämmittimiä. Lämmitystehon tarpeeseen vaikuttaa myös tilan avoimuus. Sei-
nillä rajattu tila sisäpihalla vaatii vähemmän lämpöä neliömetrille kuin avoin 
terassi esimerkiksi avoimella takapihalla. 

K: Mitkä asennukset voin tehdä itse? 
V: Yli 3 kW asennukset on teetettävä koulutetulla sähköasentajalla. Kyseisen 
rajan alle jäävät seinälle tulevien lämmittimien asennukset voi suorittaa kuka 
tahansa, kuka osaa porata muutaman reiän seinään ja kytkeä pistokkeen pis-
torasiaan. 

K: Kuinka ympäristöystävällisiä sähköllä toimivat infrapunalämmittimet 
ovat etenkin verrattuna kaasulämmittimiin?
V: Sähkölämmitys on turvallista, hajutonta, äänetöntä ja päästötöntä. Sen hyö-
tysuhde on 100 % toisin kuin kaasulämmityksen, jossa noin 70  % lämmöstä 
menee hukkaan katoamalla ilmaan. Kvartsi-infrapunalämmittimet lämmittävät 
säteilyn avulla vain lämmitettävän kohteen eivätkä välissä olevaa ilmaa. 

K: Kuinka nopeasti lämmitin lämpenee? 
V: Lämmitin lämmittää välittömästi. Kun lämmitin laitetaan päälle, sen kanta-
man sisällä olevat tuntevat sen lämmön välittömästi aivan kuten silloin, kun 
aurinko tulee esiin pilven takaa. 

Hyvä tietää lämmittimistä

Soita meillemyynti@tamar.fi www.tamar.fi 

Classic - Valkoinen Taululämmitin Värilasi PeililämmitinPyyhekuivain

Heat4All
 esitteeseen

www.heat4all.com

Tutustu myös sisätilojen Heat4All-infrapunalämmittimiimme:


