ZASTOPSTVO - DISTRIBUCIJA - PRODAJA – SERVIS

Katalog
ogrevanja in
hlajenja teras
Udobje gostov je eden izmed najbolj
pomembnih elementov vsakega lokala.
Ne dovolite, da vreme izniči ves trud,
ki ste ga vložili.

30 Domžale

a pri pošti 12

nina plačan
NDP / Pošt

,
TE SEZONO
PODALJŠAJ
PRODAJO.
POVEČAJTE
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PODALJŠAJTE SEZONO
Pri povprečnih temperaturah v sloveniji je sezona na terasi dolga le štiri mesece.
Ob ekstremnih nihanjih pa so lahko hladni tudi poletni večeri. Kratkovalovni infrardeči
grelci pa omogočajo sedenje na terasi v vseh letnih časih. Tako gostje ne bodo odhajali na vrhuncih večera saj tudi nekadilci radi uživajo na svežem zraku!

230 cm

KRATKOVALOVNO SEVANJE
Kratkovalovno infrardeče sevanje je območje svetlobnega spektra,
ki ga generira sonce. Ta spekter svetlobe je očem neviden in oddaja
le toploto. Na kratko, krajši kot so valovi lažje prehajajo skozi zrak.
Kratkovalovno infrardeče sevanje je tisto, ki ogreva le objekte na svoji
poti ne pa tudi okoliškega zraka.

Prav zato je tudi zelo energetsko učinkovit in okolju prijazen. Poleg
prihranka zaseda zelo malo prostora, ne oddaja zvoka, ne oddaja vonja
in ne izgoreva kisika. Poleg tega pa je enostaven za uporabo saj ne
zahteva prenašanja in menjave težkih jeklenk.

30

230 cm

Dober primer v naravi je, ko stopite iz sence na sonce in vam
nenadoma postane topleje. Temperatura okolice je ostala ista vendar
se vaše telo ogreje, ko je izpostavljeno sevanju sonca. Tak način
ogrevanja je učinkovit, ker ne potrebuje predgretja prostorov, saj
deluje v trenutku.

300 cm

NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI
Primerjava učinkovitosti različnih infrardečih grelcev.
Tip grelca

Valovna dolžina

Grelni element

Max. učinek

Izkoristek

Plinski grelci

srednji val

Komora

60 s

30%

Keramični infra grelci

srednji val

Keramika

60 s

45%

Karbonski infra grelci

srednji val

Žarnica

60 s

45%

Halogenski infra grelci

kratki val

Žarnica

1s

93%

Naša ponudba zajema izključno kratkovalovne grelce z halogenskimi grelnimi elementi!

Navedeni »strošek delovanja« je izračunan na ceni elektrike 0,059 €/kWh brez DDV. Cena ne vključuje dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država.
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GRETJE OD ZGORAJ

0,12 €/h
Strošek delovanja 2.000 W sevala.

KLASIČNA POSTAVITEV SEVAL

Za klasično postavitev seval se smatra ogrevanje od zgoraj. Optimalen
učinek dosežemo, če sevalo sije
pod kotom 45° na točko ogrevanja.
Slednje je najbolj naravna postavitev seval saj smo navajeni, da nas
pod podobnim kotom greje tudi
sonce.

TWIN POSTAVITEV SEVAL

Optimalna postavitev seval za ogrevanje od zgoraj je tako imenovana
TWIN postavitev. Dve sevali, nameščeni vsako na svoji strani, sijeta na
isto površino pod kotom 45°. Na ta
način so osebe pod sevali obsijane
iz obeh strani in posledično dobesedno v ovoju toplih žarkov.

TERM 2000 IP67
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VODOODPOREN GRELEC
Najbolj prodajan grelec na trgu je zahvaljujoč patentirani zasnovi, popolnoma odporen
na vremenske vplive brez zaščitnega stekla, kar omogoča žarnici zadostno zračnost.
Opremljen je s posebno zlato žarnico, ki dosega delovanje do 5000 ur. Eleganten,
kompakten in enostaven za uporabo je ustvarjen za ogrevanje na prostem. Idealen
tudi za ogrevanje pod šotori ali pod senčniki.

Tehnični podatki
Moč:
1.000W / 1.650W / 2.000W
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim:
60,5 x 9,5 x 12,5 cm
Masa:
2,5 kg
Barva:
srebrna, zlata, bela, črna, RAL
* Opcijo potrebno izbrati
ob naročilu sevala.

IP67

IP67 vodoodporen

enostavna montaža

majhna poraba nizki stroški

vrhunska kakovost
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TERM 2000 L&H

OGREVANJE IN RAZSVETLJAVA – V ENEM
180°

Tehnični podatki
Moč: 1.100W / 1.600W / 2.100W
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim: 82,5 x 9,5 x 12,5
Masa: 3,4 kg
Barva: srebrna

Poleg vseh prednosti Term serije, je na
voljo tudi različica z vgrajenimi lučmi.
Tako lahko ustvarite prijeten ambient z
eno samo kompaktno rešitvijo.

enostavna montaža

majhna poraba nizki stroški

vrhunska kakovost

TERM TOWER PALMS IP67
PROSTOSTOJEČ GRELEC

Masivno in stabilno stojalo lahko nosi dva do štiri grelce, ki grejejo s skupno močjo 4.000 W do 8.000 W. Z
močnostjo dodatka mize in pepelnikov je idealen za kadilske terase. Z uporabo vrhunskih materialov in obdelav
- eloksiran aluminij - pa je tudi atraktivnega izgleda in bo dodal še nekaj prestiža vašemu ambientu. Idealen za
vrhunske restavracije in hotele. Primeren za ambiente kjer ni možnosti pritrditve grelca na strop.
Tehnični podatki
Moč:
4.000W / 6.000W / 8.000W
Napetost: 380VAC / 50Hz
Dim:
110 x 250 - 270 cm
Masa:
45 kg
Barva:
srebrna, bela, črna, RAL

IP67

IP67 vodoodporen

majhna poraba nizki stroški

vrhunska kakovost

SMART 2000 IP24
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GRELEC ODPOREN NA PADAVINE
Prvovrstna učinkovitost gretja. Prepričljiv v formi in
funkciji. Ta zmogljiv, lahek in kompakten grelec je
idealen za vsako zunanjo površino, teraso ali balkon.
Tehnični podatki
Moč: 1.500W / 2.000W
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim: 48 x 14,5 x 9,5
Masa: 2,5 kg
Barva: bela, črna, siva, RAL

IP24

IP24 odporen na padavine

enostavna montaža

majhna poraba nizki stroški

vrhunska kakovost

SMART TOWER

PROSTOSTOJEČ GRELEC
Odlična prenosna rešitev za najrazličnejše namene. Tako za ogrevanje
doma kot za poslovne ali industrijske prostore. V kombinaciji z
možnostjo regulacije jakosti pa vedno zagotavlja pravo udobje. Z
vertikalno postavitvijo grelcev zasede zelo malo prostora.
Tehnični podatki
Moč:
3.000W ( 2 x 1.500W )
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim:
29 x 126 x 32
Masa:
7,3 kg
Barva:
bela, črna, siva, RAL

IP24

IP24 odporen na padavine

majhna poraba nizki stroški

brez montaže

vrhunska kakovost
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DRUGE IZVEDBE

PREKO 150 RAZLIČNIH MODELOV
NOVO

RELAX GLASS
Relax Glass praktično ne oddaja svetlobe in je edinstveno sevalo, ki je na pogled podobno gladkim keramičnim
grelcem a še vedno deluje na principu kratkovalovnega
IR sevanja, ki ne ogreva ozračja temveč le telesa.

MODULARNI SISTEMI
Sestavljiv sistem vsebuje različne komponenete, ki
se smiselno dopolnjujejo in jih lahko sestavljamo v
neskončnost.

VGRADNI ELEMENTI
Nudimo tudi vgradna sevala, ki se enostavno umestijo v
montažne konstrukcije stropov in sten.

SAKRALNI OBJEKTI
Preverjeno najboljši sistem za ogrevanje ali dogrevanje v sakralnih objektih
saj je ogrevanje potrebno le v določenih delih dneva, tam in takrat ko ga res
potrebujemo. Izvedba v zlati barvi posebej narejena za sakralne objekte.

POKLIČI ZA VEČ INFORMACIJ 031 878 848
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Navedeni »strošek delovanja« je izračunan na ceni elektrike 0,059 €/kWh brez DDV. Cena ne vključuje dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država.
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GRETJE OD SPODAJ

0,036 €/h
Strošek delovanja 650 W sevala.

OGREVANJE OD SPODAJ

Star pregovor pravi, da nas ne
zebe, če nam je v noge toplo. S
tem razlogom so tudi nastale grelne mize, ki nas v hladnih dneh prijetno grejejo v noge. Majhna moč
jamči za izredno majhno porabo in
ravno pravšnjo dozo ogrevanja.

OPTIMALNEN NAČIN
OGREVANJA

Za optimalno ogrevanje se smatra,
ogrevanje celega telesa. Slednje
lahko dosežemo z kombinacijo
sevala od zgoraj in grelne mize, ki
greje od spodaj. Privoščite svojim
gostom najboljše in hvaležno vam
bodo vrnili.

VIREOO
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GRELNA MIZA
Miza z vgrajenim kratkovalovnim IR grelcem je idealna za
prihranek prostora. Na voljo je z mizno ploščo ali brez, da
lahko namestite ploščo po lastni izbiri. Ne skrbite, da bi
se gostje ob dotiku lahko opekli saj so vsi Mensa Heating
grelci varni na dotik.
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Tehnični podatki
Moč:
400W / 650W
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim:
55 x 55 x 71 cm
Masa:
7 kg
Barva:
črna, bela, srebrna, RAL
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varen na dotik
možnost senzorja
gibanja

IP44

IP44 odporen na padavine
možnost medsebojne vezave

brez montaže

majhna poraba nizki stroški

vrhunska kakovost
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PROSTOSTOJEČ PRENOSNI GRELEC
Je kompakten prenosni grelec, ki ga lahko namestite pod
vsako obstoječo mizo na vašem vrtu. Lahko jih namestite tudi
med omizja, da grejejo goste z vseh strani. Primerni so tudi za
domačo rabo ali kampiranje. Tako boste imeli udobno toploto
vedno pri roki ob hladnih večerih.
Tehnični podatki
Moč:
550W
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim:
20 x 20 x 67 cm
Masa:
3,6 kg
Barva:
črna, bela, temno siva, RAL

IP44

IP44 odporen na padavine

brez montaže

majhna poraba nizki stroški

vrhunska kakovost

varen na dotik

STATIO

GRELNA BARSKA MIZA
Barska miza z vgrajenim grelcem je idealna za prihranek prostora. Na voljo je z mizno ploščo ali brez, da lahko namestite ploščo
po lastni izbiri. Ne skrbite, da bi se gostje ob dotiku lahko opekli
saj so vsi Mensa Heating grelci varni na dotik.

110 cm
71 cm
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IP44 odporen na padavine

majhna poraba nizki stroški

možnost medsebojne vezave

vrhunska kakovost

JA

Tehnični podatki
Moč:
700W
Napetost: 230VAC / 50Hz
Dim:
55 x 55 - 110 cm
Masa:
7 kg
Barva:
črna, bela, srebrna, zelena, RAL

N
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MOŽNOSTI UPRAVLJANJA
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UPRAVLJANJE S SEVALI IMA NEŠTETO MOŽNOSTI

KLASIČNA STIKALA

ČASOVNA STIKALA
Modul s časovnim relejem
omogoča vklop/izklop seval
glede na nastavljen čas saj za čas
izklopa poskrbi sam modul glede
na predhodne nastavitve.

DALJINSKO UPRAVLJANJE
Daljinsko upravljanje s sevali
omogoča vklop/izklop seval in v
določenih izvedbah tudi regulacijo
moči.

PAMETNI TELEFONI
Upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu in
bluetooth povezave, omogoča vklop/izklop seval in
regulacijo moči. Aplikacija omogoča mnogo možnosti,
kot so poimenovanje seval, skupin seval, itd.

Način upravljanja s sevali je potrebno definirati pred nakupom!

Klasična vgradna ali nadometna stikala omogočajo
vklop/izklop seval in v določenih izvedbah tudi regulacijo moči.
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PROFESIONALNI
SISTEMI ZA MEGLENJE
Sistemi za ustvarjanje vodne megle se uporabljajo za hlajenje na tarasah
ali na prostem, za vlaženje prostorov, za osveževanje sadja in zelenjave
v trgovinah ali na tržnicah, kot zaščita pred prahom na gradbiščih ali
kamnolomih in še mnogo več.

DELOVANJE IN NAMEMBNOST
KAKO DELUJE IN ZAKAJ

KOMPRESORSKA ČRPALKA
Posebna črpalka stisne vodo pod visokim pritiskom skozi lasersko
izdelane šobe, ki razbijejo vodo na mikronske kapljice ali zelo meglico. Bolj je meglica, hitreje izhlapi in posledično ne moči okolice.
Vodna meglica pa med drugim tudi učinkovito odganjajo mrčes!

HLAJENJE
Vodna meglica zelo hitro izhlapeva. Med izhlapevanjem spremeni agregatno stanje iz tekočega (kapljice) v plinastega. Za spremembo agregatnega stanja se potrebuje toplota, ki jo črpa iz
ozračja in posledično hladi ozračje. Popolnoma naraven proces,
ki ne škoduje zdravju.

VLAŽENJE
Vodna meglica je idealna rešitev za učinkovito vlaženje prostorov.
Uporablja se v papirni in drugi industriji, v vinskih kleteh, na
farmah in povsod tam kjer potrebujemo regulirano vlažnost
prostorov. Do 90% vlažnosti, senzor vlažnosti avtomatsko
uravnava delovanje.

OSVEŽEVANJE
Povrtnine v trgovinah ali tržnicah so izpostavljene suhemu in/
ali vročemu ozračju, ki jih izsušuje. Posledično imajo neprivlačen
izgled, izgubljajo na teži in pada kakovost okusov ter hranilnih
vrednosti. Z sistemom osveževanja se izognemo naštetim težavam.

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA
Fina meglica nase učinkovito veže mikro prah. Vezan
na mikronske kapljice je obtežen in ne potuje po okolici.
Tovrstne protiprašne zaščite se uporabljajo na gradbiščih,
v kamnolomih, na makadamskih cestah in povsod tam
kjer želimo imeti prah pod kontrolo.
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Vinske kleti

Trgovine
in tržnice

Plaže
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Samostojni sistemi

Linijski sistemi

Avtonomni premični sistemi se uporabljajo povsod
tam kjer ni možnosti priklopa vode in/ali razpeljave
oz. montaže fiksnih sistemov. Mobilni sistemi so primerni za na plaže, prireditve, itd.

Vodna meglica se po območju distribuira preko razpeljanih cevi po celotnem območju. Linijski sistem odlikuje tiho delovanje in enakomerno distribuirana vodna
meglica po celotnem območju.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

priročna in uporabna miza
samodejno rotiranje ventilatorja 90°
pretok zraka: 7.500 - 18.000 m3/h*
pokrivnost: 40 - 100 m2*
možnost daljinskega upravljanja
varnostno stikalo - pomanjkanje vode
rezervoar za vodo 30 do 50 l*
poraba 17 - 34 l/h* - 60 bar
avtonomija 3 - 5,5 h* / možnost priklopa na omrežje
moč 274 - 450 W*
napetost 230 VDC - 50 Hz
masa 65 do 87 kg*

*navedene vrednosti so odvisne od izvedbe in modela

odganja mrčes
enostaven za montažo klip-klap
modularen in razširljiv
tiho delovanje
regulatorji temperature vlažnosti
možnost daljinskega upravljanja
varnostno stikalo - pomanjkanje vode
izhodni pritisk 60 bar
priklop na vodovodno omrežje
napetost 230 VDC - 50 Hz

Terase

Javne površine

Gostinstvo
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Ventilacijski sistemi

360° ventilacijski sistem

Ventilacijski sistem distribuira vodno meglico po
območju s samodejnim rotiranjem za 90°. Z ventilacijskim sistemom dosežemo večjo učinkovitost in
pride prav povsod tam kjer ni mogoča razpeljava
linijskega sistema.

Ventilacijski 360° sistem distribuira vodno meglico na
vse strani enakomerno. Primeren je za aplikacije kjer
želimo z manj pritrdilnimi točkami enakomerno pokriti
območje. Primeren je za pod marele itd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odganja mrčes
samodejno rotiranje ventilatorja 90°
pretok zraka 9.000 m3/h na ventilator
pokrivnost 50 m2 na ventilator
nastavitev 3 hitrosti
regulatorji temperature vlažnosti
možnost daljinskega upravljanja
varnostno stikalo - pomanjkanje vode
izhodni pritisk 60 bar
priklop na vodovodno omrežje
napetost 230 VDC - 50 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odganja mrčes
meglica na vse strani 360°
pretok zraka 4.020 m3/h na ventilator
pokrivnost 30 m2 na ventilator
regulatorji temperature in vlažnosti
možnost daljinskega upravljanja
varnostno stikalo - pomanjkanje vode
izhodni pritisk 60 bar
priklop na vodovodno omrežje
napetost 230 VDC - 50 Hz
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Farme

Gradbišča

Stadioni

OPREMA IN DODATKI
Profesionalni sistemi za meglenje imajo veliko dodatnih možnosti in kombinacij za
zadovoljitev vsakega naročnika. Izbiramo lahko med različnimi črpalkami, regulatorji,
senzorji, šobami, ventilatorji. Itd.

Oprema za filtriranje in
pripravo vode.

Šobe, konektorji, razdelilci...
repro material.

Upravljanje z daljinskim
upravljalnikom.

Razni krmilniki za
upravljanje sistemov.

UV filter kot zaščita
pred legionelo.

Upravljanje s pametnim
telefonom.

Patentiran sistem “Anti-drip” preprečuje pocejanje ali kapljanje iz šob, varčuje
z vodo in energijo ter zmanjušuje nastajanje vodnega kamna na šobah.

SAFE
TOUCH
VARČEVANRJEE!
BREZ PRIME

Strošek obratovanja plinske gobice

je enak približno 24 mizam Vireoo.

Spoznajte tudi vi zakaj se večina
gostincev odloča za ta način gretja
teras. Kratkovalovno sevanje je najbolj
učinkovito in cenovno ugodno, ker
ogreva samo telesa izpostavljena
sevalom, ne pa tudi okoliškega zraka.
To pomeni nizko porabo elektrike in s
tem najnižje obratovalne stroške.
“Kontaktirajte nas in
z veseljem vam bomo svetovali
pri pravi izbiri.”

ZASTOPSTVO - DISTRIBUCIJA - PRODAJA – SERVIS

031 878 848
JACOB D.O.O., Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, Slovenija, e-mail: office@jacob.si

Pridržujemo si pravico do napak v tisku in/ali spremembe podatkov
brez predhodnega opozorila. Naročnik tiskovine JACOB D.O.O.

Najbolje prodajani
gostinski grelci v
Sloveniji in Evropi.

