
Levně, efektivně a pohodlně.

Infratopení PIon
Tepelný komfort

kachlových kamen
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Naše produkty PION
Nabízíme čtyři různé úrovně výkonu 
ve dvou základních barevných prove-
deních. To vše více než o 30 % levněji 
než konkurence. 

Náklady na vytápění infratopením PION

Country City

PION 04 PION 06  PION 10 PION 13

Příkon

440 W 660 W 1100 W 1400 W

Proud

1,8 A 2,7 A 4,6 A 6,0 A

Napětí

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

IP krytí

20 20 20 20

Signalizace provozu

Ano Ano Ano Ano

Rozměry 

780 x 125 x 55 mm 1005 x 125 x 55 mm 1515 x 125 x 55 mm 1715 x 125 x 55 mm

Hmotnost

2,0 Kg 2,8 Kg 4,2 Kg 4,6 Kg

Vytápěná plocha * 
6,0 m2 9,0 m2 15,0 m2 20,0 m2

Cena s DPH
3950,- Kč   4350,- Kč    5650,- Kč   5950,- Kč

* průměrná cena elektrického přímotopového tarifu D45d v ČR (E.ON, PRE a ČEZ)

* orientační údaje

N
á

Kl
ADy NA PROVO

z

Tarif D45d

3,35* 
Kč/h

PION 
1400 WN

á
Kl

ADy NA PROVO
z

Tarif D45d

2,63* 
Kč/h

PION 
1100 WN

á
Kl

ADy NA PROVO
z

Tarif D45d

1,58* 
Kč/h

PION 
660 WN

á
Kl

ADy NA PROVO
z

Tarif D45d

1,05* 
Kč/h

PION 
440 W

Mezi hlavní výhody infračervených stropních těles PION patří jejich ekonomický 
a ekologický provoz, vysoká odolnost, značná tepelná účinnost, přenosnost  
a bezpečnost. Tělesa mají moderní design a nezabírají užitnou plochu místnosti.

infratopení  nové generace

Tel.:  224 919 903
Tel.:  602 332 360
info@infraline.cz

Infraline, s.r.o.
Trojická 437/20
120 00  Praha 2

Výhradní  dovozce:

Made in Russia

www.pion.cz

Princip teplovlnného vytápění spočívá v jednoduchém systému tzv. sálání, kdy zdroj 

vyzařuje infračervené paprsky. Zdrojem takového záření jsou všechny ohřáté předměty. 

Každé otopné těleso předává teplo do okolí sáláním a sdílením (konvekcí). rozdíly 

spočívají v podílu metody na předávání tepla. Tento podíl plně závisí na konstrukci tělesa.  

Maximální podíl sálavé složky mají tzv. infrazářiče. Výrazně nižší podíl sálavé  

složky mají teplovodní radiátory, podlahové a stěnové vytápění.

~ Konvekční vytápění

Konvekční topný systém vyžaduje velký teplotní rozdíl mezi vzduchem ohřátým topným 

tělesem a vzduchem v místnosti, vzduch používá pro přenos tepla a nezáleží na typu 

primárního zdroje energie (plynový kotel, kotel na tuhá paliva, elektrický konvektor, 

tepelné čerpadlo). Při ohřevu topným tělesem (radiátorem, přímotopem apod.) díky 

rozdílu hustoty teplý vzduch stoupá vzhůru, zatímco studený klesá k podlaze. U stropu 

je pak výrazně tepleji než dole, tedy v místech, kde se převážně zdržujeme. 

~ Infratopení a tepelná pohoda

Oproti konvekčnímu vytápění používá infračervený topný systém minimálně 80 % 

energie přímo na ohřev stěn a všech pevných předmětů v místnosti a v neposlední řadě 

i lidského těla. U infračerveného systému je na ohřátí vzduchu využito maximálně 20 % 

energie. Díky vlastnostem infračervených paprsků jsou přímo ohřívány podlahy a zdi. 

Zahřáté okolní povrchy akumulují teplo a přirozeně ohřívají vzduch. rozvrstvení teplot 

v takto vytápěné místnosti je potom daleko rovnoměrnější, tak jak to známe z příjemně 

vytopených místností. rozdíl teplot mezi podlahou a stropem v místnosti vytápěné infra-

topením se pohybuje pouze v rozmezí 1 °C (u konvekčního do 10 °C). Okolní konstrukce 

mají větší nebo minimálně stejnou teplotu jako okolní vzduch a obyvatelé tudíž nemají 

pocit „studených nohou“. 

Vytápění pomocí Infračerveného topení PION

Prostor ohřátý infratopením PION. 
Teplo je právě tam, kde má být.

Rozdíl oproti konvekčnímu topení
Infratopení neohřívá vzduch, ale přímo podlahu, stěny, 
objekty i osoby v místnosti.

infračervené záření (také ir, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou 

délkou větší než viditelné světlo, ale nižší než mikrovlnné záření. infrazáření je schopno 

přenášet teplo a zahřívat předměty, aniž by zároveň ohřívalo okolní vzduch.

ideálním příkladem je samo slunce. Představte si, že za chladného dne stojíte na slunci, 

cítíte teplo, i když vzduch kolem vás je studený. Toto teplo je způsobeno infračervenými 

paprsky, které dopadají na povrch a nepatrně pronikají i pod kůži vašeho těla. 

infračervená energie je tedy zcela bezpečná a přátelská. Naše tělesná tkáň také zcela 

běžně produkuje infračervenou energii, aby se obnovovala a zahřívala.

Přibližně 80 % slunečních paprsků spadá do oblasti infračerveného světla.

Vlnová délka infračervených vln 2 - 13 mikrometrů, v níž funguje infratopení PiON, 

je ideální pro člověka především ze dvou důvodů:

•	 Právě tento interval vychází z biologické podstaty člověka a jeho vnímání tepla. 

 Na těchto vlnových délkách infračerveného záření totiž teplo sami vyzařujeme.

•	 V tomto intervalu již po staletí také vyzařují teplo hliněné pece i jejich pozdější

 nástupce — kachlová kamna. 

Tepelné záření radiátoru zachycené 
pomocí termokamery. Z obrázku 
je patrné, že největší teploty je 
dosaženo u stropu místnosti.

Ukázka konvekčního vytápění pomocí radiátoru

Co je infračervené záření?
Teplo, jež sálá ze slunce, ohně, kachlových kamen 
nebo rozpáleného chodníku, je výsledkem působení 
infračervených paprsků.®



Výhody
Ušetříte energii, teplo, peníze i místo.

Jedinečná technologie
PION využívá novou efektivní technologii.

~ Ušetříte až 40 % provozních nákladů
 •	 Vzduch v místnosti může mít o 2 - 3 °C méně, než jste zvyklí, protože infrapaprsky  

 zahřívají přímo vás. Tyto 2 - 3 stupně mohou především v zimních měsících znamenat  

 až 25 % úspor. Ušetřit ale můžete ještě více: Nejlepší způsob jak regulovat teplotu 

 v místnosti vytápěné infratělesy PiON je jejich napojení na programovatelné prosto- 

 rové termostaty.

 
 •	 Tělesa PiON mají prakticky nulové náklady na údržbu.

 
 •	 U rekreačních objektů dochází v době opuštění objektu k jeho vychládání. Při ná- 

 sledném vytápění tělesy PiON nevzniká tepelná ztráta při ohřívání vzduchu – stěny,  

 podlahy a osoby v místnosti jsou vyhřívány okamžitě. i přes to, že v místnosti je rela- 

 tivně chladno, máte pocit tepla a pohody. 

~ Pořizovací náklady
 Oproti technologicky srovnatelné konkurenci ušetříte při pořízení infratopení PiON 

  minimálně 30 % z pořizovací ceny.

~ Úspora prostoru
 Tělesa PiON nezabírají místo na zdi a pod okny, protože jsou primárně určena k zavěšení 

 na strop, odkud díky svému unikátnímu elipsovitému korpusu a zakřivení topné desky 

 v úhlu 120° rovnoměrně prohřívají celou místnost.

~ Tepelná pohoda 
 Obrovskou výhodou nové generace infratopení je lepší pocit tepelné pohody ve vytá- 

 pěném objektu. Na rozdíl od běžného konvekčního vytápění zde dochází k rychlému  

 výškovému vyrovnávání teploty, takže podlaha je vždy teplejší než vzduch v úrovni  

 hlavy stojícího člověka. Nedochází tak k pocitu tzv. „studených nohou“. a člověk díky  

 dopadajícím infračerveným paprskům cítí příjemné teplo po celém těle.

~ Vysouší vlhké zdi  

 infratopení PiON vysušuje zdi a další stavební konstrukce, a tím zabraňuje vzniku plísní.

~ Přínosy pro zdraví
 infračervené teplo blahodárně působí na imunitní systém. Úlevu pocítí též lidé trpící  

 revmatismem, astma a alergiemi. infratopení stimuluje metabolismus, má detoxikační  

 efekty a pomáhá doma udržovat čistší vzduch.

Odporový topný článek se vlivem průchodu elektrického proudu v tělese zahřívá 

a zároveň nahřívá i topnou desku. Povrchem topné desky se tvoří požadovaná vlnová 

délka infračervené energie (tzv. dlouhovlnné ir záření).

Dlouhovlnné ir záření je dnes nejefektivnějším způsobem jak přeměnit elektrickou 

energii na teplo. Toto tepelné záření má schopnost nahřívat objekty snáze než teplo 

vytvořené plynovým topením nebo klasickým elektrickým vytápěním. 

až 80 % záření je totiž absorbováno předměty v místnosti.

Samotný princip topení pomocí IR záření není nový. Skutečně inovativní je až 
propojení několika unikátních vlastností v rámci topného tělesa PION: 

~ Ideální vlnová délka 2 - 13 mikrometrů
 Právě tento vlnový interval vychází z biologické podstaty člověka a jeho vnímání tepla.  

 My sami totiž teplo na těchto délkách infračerveného záření vyzařujeme. Tentýž  

 interval vyzařovaní tepla ovšem známe už po staletí z vytápění kachlovými kamny  

 či, ještě dříve, hliněnou pecí.

~ Unikátní elipsovitý korpus
 Unikátní elipsovitý korpus optimálně vyzařuje tepelné paprsky v úhlu 120° a zajišťuje  

 tak maximální účinnost a prohřátí co možná největší plochy v místnosti.

~ Speciální nátěr
 Speciální nátěr z práškové barvy napomáhá dosahovat infratopení PiON vysokých 

 emisních hodnot infračervených vln.

~ Minimální hmotnost
 Díky zcela novým odlehčeným materiálům propojeným s moderní technologií váží 

 nejvýkonnější těleso řady PiON 13 s výkonem 1400 W neuvěřitelných 5 kg (pro srovnání  

 konkurenční infrapanel dosahuje hmotnosti až 30 kg).

1. Korpus / 2. Závěsný prvek / 3. Topný článek / 4. Topná deska / 5. Keramický termoizolátor / 

6. Nosná deska

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Malý rozměr, jednoduchý způsob upevnění, originální topná deska 

vyzařující teplo ve velkém úhlu – to vše jsou přínosy, díky nimž se stalo 

stropní infračervené topné těleso PION jedničkou ve své kategorii.

Teplo tam, kde má být. 
Konec studeným nohám.

Tepelný komfort 
kachlových kamen.

Snadná montáž, bezúdržbový 
provoz a dlouhá životnost.

Vysouší vlhké zdi 
a zabraňuje 
vzniku plísní.

Nejúčinnější technologie 
ve vytápění: uspoříte 
až 40 % nákladů!

Infratopení PION – komfortní vytápění vašeho domova Tepelná pohoda za nízké náklady pro vaší chatu nebo chalupu


