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P romieniowanie podczerwone to elek-
tromagnetyczne promieniowanie ciep-
lne o długości fali od 780 nm do 1 mm. 

Znajduje się pomiędzy światłem widzialnym 
a promieniowaniem terahercowym, które 
charakteryzuje się jeszcze większą długoś-
cią fali.

Promieniowanie podczerwone, które 
jest obecnie wykorzystywane w nowoczes-
nych promiennikach podczerwieni poru-
sza się właśnie w tym obszarze i odpo-
wiada naturalnej formie energii.

Jakie są rodzaje promieniowania 
podczerwonego?
Rozróżnia się trzy rodzaje promieniowania: 
promieniowanie krótkofalowe A, promie-
niowanie podczerwone B i promieniowanie 
długofalowe C. Promieniowanie A rozciąga 
się na ponad 780−1400 nanometrów, dłu-
gość fali od 1400 do 3000 nm określana jest 
jako promieniowanie B, a promieniowanie 
podczerwone C obejmuje zakres od 3000 
nanometrów do 1 milimetra.

Jak promieniowanie podczerwone 
wpływa na organizm?
Promieniowanie podczerwone ogrzewa 
bezpośrednio ludzi i przedmioty 
w pomieszczeniu zamiast ogrzewać ota-
czające powietrze. Promienie wnikają 
w powietrze prawie bez utraty energii, 
a kiedy uderzają, wprawiają w drgania czą-
steczki celu. Stwarza to efekt bardzo przy-
jemnego uczucia ciepła.

Właśnie tę zaletę wykorzystuje tech-
nologia podczerwieni w promiennikach 
podczerwieni. Podczas ogrzewania za 
pomocą podczerwieni przedmioty i osoby 
w pomieszczeniu są przede wszystkim 
nagrzewane i odczuwają przyjemne ciepło, 
chociaż temperatura w pomieszczeniu 
może być ogólnie niższa niż w przypadku 
normalnego ogrzewania wykorzystującego 
ciepłe powietrze konwekcyjne. Oznacza to, 
że całe pomieszczenie nie musi być ogrze-
wane dużą energią, dopóki ciepło nie zosta-
nie odebrane przez obecnych ludzi.

Kilka słów o panelach na podczerwień
Panele na podczerwień SUNTHERM prze-
konują dziś niezrównanymi argumentami: 
zdrowym promieniowaniem cieplnym, 
niskimi kosztami zakupu i wydajną eksplo-
atacją. Ciesz się niezrównanym klimatem 
w pomieszczeniu dzięki najskuteczniejszemu 
systemowi ogrzewania na podczerwień, jaki 
znajdziesz na rynku.

Firma SUNTHERM pochodzi z Austrii 
i działa niezawodnie od 25 lat, rozwijając 
się na rynku Austrii, Niemiec, Holandii, 
Węgier, Czech, Słowacji, Rumuni i Włoch. 
W tym roku otworzyła swoje przedstawiciel-
stwo również w Polsce jako SUNTHERM 
Polska, dając dodatkową szansę wyboru czy-
stego ogrzewania, którego do tej pory na 
rynku polskim nie było. Mówimy o: efektyw-
nym ogrzewaniu podczerwienią o działaniu 
bezpośrednim!

Dlaczego Suntherm? Ponieważ jest to 
jedyny producent takiego systemu na całym 
świecie. Firma, dla której najważniejszy 
jest zadowolony klient. Robimy wszystko, 

aby przekazać najprawdziwsze informacje 
o ogrzewaniu podczerwienią, czyli roczne 
zużycie prądu, obliczenia doboru mocy, 
ilości oraz sposobu rozmieszczenia paneli do 
przedstawionej powierzchni grzewczej. Nie 
szukamy połowicznych rozwiązań. Budujemy 
relacje w oparciu o rzetelną informację. 
Odpowiadamy na pytania, starając się roz-
wiać budzące się wątpliwości i je wyjaśnić. 
„Zdrowe układy czynią przyjaciół” – to pol-
skie przysłowie nadaje kierunek naszym roz-
mowom i podejmowanym realizacjom.

Tęsknisz za uczuciem letniego słońca na skórze w chłodne miesiące? W takim razie warto 
pomyśleć o wykorzystaniu promieniowania podczerwonego do ogrzania domu. Oprócz światła 
widzialnego i promieniowania UV promieniowanie podczerwone jest głównym składnikiem 
promieniowania słonecznego i odpowiada za jego przyjemny efekt rozgrzewający.
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