
Ние ви предлагаме отоплителните лампи 
на Helios Electric, с които този проблем не съществува.

Те ще задържат вашите посетители 
в по-хладните дни

С отоплителните лампи на Helios Electric лятото няма край. Можете да оставите градината на вашето 
заведение отворена от ранна пролет до късна есен, а знаете, че всички предпочитат да релаксират на 
открито. В противен случай колко дълго продължава летният сезон? 3, 4 месеца?
Монтирайки отоплителните лампи на Helios Electric във вашето заведение, осигурявате по-висока заетост 
на масите за много по-дълъг период от време. Клиентите предпочитат да дойдат при вас, а вие имате по-
голям поток от посетители, по-висок оборот и естествено – по-голяма печалба. Какво повече може да се 
желае?

Ще възвърнат бързо първоначалната инвестиция

Отоплителните лампи на Helios Electric са инвестиция с бърза възвръщаемост. Благодарение на IR техноло-
гията, лампите отопляват само когато и където е необходимо. Експлоатационните разходи са овладяни, а 
увеличеният поток от клиенти от своя страна допринася за бързото изплащане на първоначалните инвес-
тиции.

Толкова са лесни и удобни за употреба

За разлика от други решения за отопление на открито, при IR отоплителните лампи на Helios Electric няма 
неприятна миризма. Те не се влияят от климатичните условия и не загасват от вятъра. Няма нужда от 
специална поддръжка, свързана със зареждане на газовата бутилка. Включвате лампата и готово! Ком-
фортът е осигурен, а персоналът ви може да се съсредоточи върху перфектното обслужване на вашите 
клиенти.

Като управител или собственик на заведение знаете, че за да работи то успешно максималният брой заети 
маси и комфортът на посетителите са от първостепенна важност. През по-голямата част от годината 
обаче времето не позволява да използвате капацитета на откритите площи на 100 %. 



Отопление там, където е необходимо и когато е необходимо 
с технологията на Helios Electric Infrared IRH и PHILIPS

Инфрачервените лъчи отопляват пространството, което желаете. Продуктите на Helios Electric са изклю-
чително ефективни там, където традиционните отоплителни системи са неподходящи или твърде скъпи.

Отоплителните тела Helios Electronic Infrared IRK използват HeLeN лампи/ крушки, изработени специално 
от Philips с модерен и практичен дизайн. Те отопляват чрез къси инфрачервени лъчи и секунди след вклю-
чването им вече работят на пълна мощност и затоплят помещението. Отоплителните лампи на Helios 
са едно от най-иновативните открития на пазара, с поглед към бъдещето и развитието на този сектор. 
Спестявайки 40% енергия, те допринасят както за намаляване на разходите по отопление, така и за окол-
ната среда.
Технологията на Helios Electric работи най-ефективно при правилно изчисление на нуждите от отопление и 
зониране на прострнството. 

Ню Систем предлага пълна гама от услуги за оптимално проектиране и изграждане на инсталацията:

• изчисление

• зониране

• проектиране

• доставка

• монтаж

• гаранционно и следгаранционно обслужване.



Примери за монтаж

в ъглитестенен монтажна срещуположни стени идеално позициониране: стенен монтаж 
+ таванен монтаж

1. Таблица за Сравнение на Разходите
Работа на отоплителното тяло Разход за газ за газови отоплителни тела* Разход за електричество за инфрачервени 

отоплителни тела*
Спестявате, като използвате 
инфрачервени отоплителни тела:*

10 часа  15.00 лв  1.68 лв  13.32 лв 

50 часа  75.00 лв  8.40 лв  66.60 лв 

500 часа  750.00 лв  84.00 лв  666.00 лв 

5000 часа  7,500.00 лв  840.00 лв  6,660.00 лв 

*Изчисление на разходите за газ за 500 
часа работа: газово отоплително тяло: 
500 ч. Х 1.50 лв. /за 2 л газ = 750 лева

*Изчисление на разходите за 
електричество за 500 часа: инфрачервено 
отоплително тяло 1500 W: 1.2кW x 500 ч. Х 
0.14 лв./кВ ч = 105 лева

* Не са включени разходи за смяна на 
газови бутилки, организиране на доставка, 
допълнителни приходи от увеличена 
клиентела
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