
 
 

HLW Serien 

 
Heatlights kortvågiga halogeninfravärmare 
har utvecklats för att möta kraven på dagens 
behov av uppvärmning utomhus. Värmaren är 
väderbeständig, den är helt säker att an-
vändas i regn och fortsätter att fungera även 
när den utsätts för intensiva vattenstrålar.  
 
Värmaren använder sig av en kvartslampa, 
som avger ett varmt färgljus samt ger en 
omedelbar värmeåtergivning.    
 
Till skillnad från andra kvarts halogenvärmare finns värmaren med NDA lampa vilken ger ett 
naturligt och varmt ljussken (ej rött). Värmaren har en mycket låg bländning och användare 
känner sig varma och bekväma redan från start. 
 

 
Varför skall jag välja  
värmare från Heatlight 
 
• Enastående värmekomfort 
• Värmer objektet direkt, inte luften - 

opåverkad av drag 
• NDA-lampa - ger ett naturligt sken 
• Kortvågsteknik 
• En utomhusprodukt - IP55  
• Utan frontglas, ändå IP55 = 20% mer 

energiåtergivning 
• För vägg, tak och parasollmontering 
• 5000 timmar i drifttid på lampan – 

utbytbar 
• Låg driftskostnad – ca 1 - 1,5kr per 

timme 
• Finns i färgerna vit, svart och silver, 

och effekt 1000W, 1500W alt. 2000W 
• Tillbehör: Dimmer, timer, 

rörelsedetektor och parasollarm för 
parasollmontering 
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HLW serien kan monteras på vägg, i tak, under parasoll eller under markiser. Värmaren 
kombinerar en stark karaktär med utmärkt design, vilket gör produkten idealisk för både 
kommersiella områden som i hemmet. Värmaren är försedd med ett rostfritt galler utan glas, 
detta för att öka värme- återgivningen och förlänga lampans livslängd. Lampan är utbytbar. 
 

Tillbehör Modeller 
  
Värmaren kan förutom vanlig strömbrytare styras 
med tillbehör RÖRELSEDETEKTOR 3000W, 
DIMMER 1500W, eller TIMER 6000W. Alla har IP-
klass IP55.  

HLW10 Vit:  Artikelnr. 104110 
med NDA lampa på 1000W. 
 
HLW15 Vit:  Artikelnr. 104001 

 med NDA lampa på 1500W. 
Som tillbehör finns även utbyteslampor samt 
PARASOLLARM för montage av värmare i 
parasoll. 

 
HLW15 Svart:  Artikelnr. 104121 
med NDA lampa på 1500W. 

  
 

HLW15 Silver:  Artikelnr. 104122 

 

med NDA lampa på 1500W. 
 
HLW20 Svart:  Artikelnr. 104150 
med Guldlampa på 2000W. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Teknisk specifikation 
 
Spänning:  220-240v 
Effekt  1000W, 1500W eller 2000W 
Vikt:  1.7 Kg 
Mått: B 480mm x H 120mm x D 120mm 
 
Lampans har en livslängd på 5,000 timmar. Alla 
HLW levereras med 3M nätkabel, väggkonsol och 
parasollfäste. 

Område som omfattas av värmaren 
 
 

Väggmontage 
 
Täckningsområde 

H X Y Z  

2.0m 2.3m 2.4m 4.0m 7.6m²
2.5m 3.0m 3.0m 5.2m 12.3m²

 
Takmontage 

 
Täckningsområde 

2.0m 3.6m 2.5m  9.0m²
2.5m 4.8m 3.5m  16.8m²
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