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Horizon
TERRASSEVARMER

w w w .s t e l l a r h e a t

Horizon terrassevarmer er bygget med ett 
mål – gi høyest mulig varmeeffekt med 
lavest mulig energiforbruk. Utstyrt med 
skreddersydd Toshiba kortbølge infrarød 
emitter og spesiell reflektor legering, 
armatur i rustfritt stål og varmebestandig 
kabel. Horizon varmer raskt, dekker det 
største området og bruker minst energi!

Horizon er kun laget av 
kvalitetskomponenter, f.eks. reflektoren er 
identisk med det som benyttes på Termisk 
Solkraft anlegg (CSP) og har en 
effektivitet på 95%. Bygget i en ekte 
parabolsk form, side reflektorer er plassert 
på 120° vinkel, som sprer varmen til sidene 
også. Horizon har svært lavt synlig gult lys 
og varmen rettes til det nødvendige 
området uten tap. Som et resultat, blir 
terrassevarmens armatur bare litt varmet 
opp (600 C), det aldri blir for varmt. 
Varmer raskt, har ingen lukt eller utslipp.



Frittstående Stativ

T23

Alternativ til uteområder hvor 
det ikke er hensiktsmessig å 
montere en varmeovn, 
designet vi et stativ som ikke 
vil vippe, gir passende høyde 
for varmespredning og flyttes 
lett rundt til der du ønsker 
varmen!

Stativet kan enkelt monteres, 
har mulighet til montering av 
en eller to varmeovner og gir 
samtidig plass til P40 Smart 
Fjernstyring. Stativet er laget 
av galvanisert stål og pulver 
belagt for å matche fargen 
på våre terrassevarmere.

*Egendesignet stativer, braketter, 
eller strukturer i CAD-tegninger 
kan bestilles



Stainless
Steel

MARKEDETS BESTE
KORROSJONSBESKYTTELSE

Utendørs klima kan være særdeles 
aggressivt med frost, nedbør eller høyt 
saltinnhold i luften. Samtidig har en 
temperatursvingninger når ovnen varmes 
raskt opp og kjøles ned. Horizon er bygget 
med rustfritt stål 304 og pulver belagt, i 
tillegg er hver mutter og skrue i Horizon
også i rustfritt stål. Her får du ett produkt 
som du vil kunne nyte i lang tid!

Horizon terrassevarmer er bygget med ett 
mål - gi høyest mulig varmeeffekt med 
lavest mulig energiforbruk. Utstyrt med 
skreddersydd Toshiba kortbølge infrarødt 
emitter og spesiell reflektor legering, 
armatur i rustfritt stål og varmebestandig 
kabel. Horizon varmer raskt, dekker det 
største området og bruker minst energi!



Instant 
Heat

EKTE INFRARØD 
KORTBØLGE EMITTER

Stellar varmeovner gir varme 
øyeblikkelig, ingen oppvarmings 
periode er nødvendig. Følelsen av 
varme fra en kortbølge infrarød 
varmeovn, er som gå fra skygge 
og ut i solen. Stellar varmeovner 
stjeler ikke verdifull plass. 

Vår visjon er at varmeovnen 
brukes til oppvarming, på våre 
høyeffektive varmeovner er det 
ikke sant at: lys fra 
varmeapparatet faktisk kan 
brukes som en erstatning eller 
tillegg til belysning. Stellar 
varmeovner har lavest mulig synlig 
lys mulig, faktisk mindre enn 
industristandardens såkalte "low
glare". Low visible light output er 
standard hos oss!



HR15A, HR20A Horizon HR15A (1500 w) og HR20A (2000 w) 
er begge bygget i rustfritt stål, som er 
pulverbelagt i fargen antrasitt (mørk grå).

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER
Effekt: 1500 W / 2000 W
Driftsspenning: 220 V - 240 V
Frekvens: 50 Hz – 60 Hz
Belastning: ved 230 V 6.5 A – 8.7 A
Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER
Armatur: Rustfritt stål 304
Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER
Mål: L-452 mm D-165 mm B-195 mm
Vekt: 1.7 kg
Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 1800 C
Kabel lengde: 800 mm
IP Klasse: IP66



Horizon HR15W (1500 w) og HR20W (2000 w) 
er begge bygget i rustfritt stål, som er 
pulverbelagt i fargen hvit.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER
Effekt: 1500 W / 2000 W
Driftsspenning: 220 V - 240 V
Frekvens: 50 Hz – 60 Hz
Belastning: ved 230 V 6.5 A – 8.7 A
Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER
Armatur: Rustfritt stål 304
Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER
Mål: L-452 mm D-165 mm B-195 mm
Vekt: 1.7 kg
Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 1800 C
Kabel lengde: 800 mm
IP Klasse: IP66

HR15W, HR20W

*Alle produkter kan leveres i egendefinerte 
farger i (RAL kode) mot tillegg



HR30A, HR40A Horizon HR30A (3000 w) og HR40A (4000 w) 
er begge bygget i rustfritt stål, som er 
pulverbelagt i fargen antrasitt (mørk grå).

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER
Effekt: 3000 W / 4000 W
Driftsspenning: 220 V - 240 V
Frekvens: 50 Hz – 60 Hz
Belastning: ved 230 V 13.0 A – 17.4 A
Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER
Armatur: Rustfritt stål 304
Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER
Mål: L-905 mm D-165 mm B-195 mm
Vekt: 3.4 kg
Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 1800 C
Kabel lengde: 800 mm hver
IP Klasse: IP66

XL



Horizon HR30W (3000 w) og HR40W (4000 w) 
er begge bygget i rustfritt stål, og her er 
det valgt børstet stål som finish.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER
Effekt: 3000 W / 4000 W
Driftsspenning: 220 V - 240 V
Frekvens: 50 Hz – 60 Hz
Belastning: ved 230 V 13.0 A – 17.4 A
Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER
Armatur: Rustfritt stål 304
Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER
Mål: L-905 mm D-165 mm B-195 mm
Vekt: 3.4 kg
Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 1800 C
Kabel lengde: 800 mm hver
IP Klasse: IP66

HR30W, HR40W

XL

*Alle produkter kan leveres i 
egendefinerte farger i (RAL
kode) mot tillegg



Remote 
Power 
Control

P40 SMART FJERNKONTROLL STELLAR Fjernstyring P40 kan kontrollere last 
opp til 3000 W og avstander opp til 150 m. 
Det trenger ikke å være fri sikt fra P40 til 
fjernkontrollen. Hvis man velger å bruke en 
annen fjernkontroll, smart telefon, eller 
nettbrett så benytter man seg av <kode> 
knappen for å sende kode til ny valgte 
enhet. 

Fjernstyringen er programmert til å dimme 
effekten på varmeapparatet i følgende 
intervaller: 100% -75% -50% -AV med 
dedikert knapper (C/B/A/D). Denne 
sekvensen gjelder også hvis du velger å 
kontrollere fjernstyringen via en applikasjon 
(app) på smart telefon, nettbrett eller 
lignende.

P40 er designet for lang levetid, uten 
plastikk, eller gummipakninger som kan 
redusere levetid p.g.a. UV-stråler fra solen..



P40 DIMMER, SOFT START, TIDSUR  - ALT I EN ENHET

Hele varmesystemet styres fra en Smartphone eller nettbrett. Varmeovner 
kan reguleres individuelt eller som en gruppe. Programmet er enkelt å 
bruke. Alle bilder er funksjonelle, bruker kan laste opp egne bilder og 
benytte ikoner til å administrere systemet.

Egendefinerte innstillinger kan deles i brukergruppen, slik at hver bruker får 
nøyaktig samme oppsett. Innstillingene for hvert enkelt Stellar Smart 
Fjernstyring (unik kode) vi produserer, har unik (ID) lagret i skyen, no-pairing
nødvendig (ikke noe Bluetooth søk), du bare laster ned innstillingene for 
kontrolleren, ferdig!
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