
 
 
 

  Terašu gāzes sildītāji 
 

Lietojami ārpustelpu vai labi ventilējamu telpu apsildīšanai (terases, 

vasaras dārzi, āra kafejnīcas un arī lielas iekštelpas ar augstiem griestiem un 

labu ventilāciju). Paredzēts kā portatīvs āra telpu sildītājs. Sildītāja augšpusē 

atrodas infrasarkanais gāzes deglis, kas izstaro siltumu. Virs tā novietotais 

reflektors to atstaro un siltums ar infrasarkano starojumu tiek virzīts uz leju. 

Tas līdzīgi kā saule apsilda zem tā atrodošos objektus (cilvēkus, dzīvniekus, 

priekšmetus un arī gaisu - konvekcijas ceļā). Ekspluatācijā droši un vienkārši 

lietojami. Aprīkoti ar jaudas regulatoru, dzirksteles aizdedzi un drošības 

sistēmu, kas atbilst Eiropas standartiem. Drošības sistēma automātiski atslēdz 

gāzes padevi pie liesmas nodzišanas vai cita defekta, kas traucē tā darbību. 

Darbojas ar sašķidrināto gāzi (balonos) vai dabas gāzi. 

 
Terases gāzes sildītājs – laterna Profi 

 

 

 

 

 

Terases gāzes sildītājs – laterna Classic 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Terases gāzes sildītājs – laterna Stahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sildītāja darbības diapazons ir 9 metri diametrā. Sildītājā paredzēta vieta kur ievietot 27 

litru, 11 kg gāzes balonu. Komplektēts ar gāzes spiediena regulatoru un lokano gāzes 

cauruli balona pievienošanai. Sildītāja balstam ir piestiprināmi ritenīši, kas to padara viegli 

pārvietojamu. Ritenīši ir vienkārši uzliekami un noņemami. Sildītāju iespējams viegli 

saīsināt, līdz augstumam 1,55 m, tādejādi to padarot viegli transportējamu neizjaucot. 

Nerūsējošā tērauda korpuss ar galvanizētu un krāsotu tērauda pamatni. 

Jauda:  3 - 14 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 - 980 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 - 12 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 230, ø = 78 cm / 19 kg   

Sildītāja darbības diapazons ir 9 metri diametrā. Sildītājā paredzēta vieta kur ievietot 27 litru, 11 

kg gāzes balonu. Komplektēts ar gāzes spiediena regulatoru un lokano gāzes cauruli balona 

pievienošanai. Sildītāja balstam ir piestiprināmi ritenīši, kas to padara viegli pārvietojamu. 

Ritenīši ir vienkārši uzliekami un noņemami. Pulēts nerūsējošā tērauda korpuss. 

Jauda:  3 - 14 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 - 980 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 - 12 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 230, ø = 78 cm / 18 kg   

Sildītāja darbības diapazons ir 9 metri diametrā. Sildītājā paredzēta vieta kur ievietot 27 litru, 11 

kg gāzes balonu. Komplektēts ar gāzes spiediena regulatoru un lokano gāzes cauruli balona 

pievienošanai. Sildītāja balstam ir piestiprināmi ritenīši, kas to padara viegli pārvietojamu. 

Ritenīši ir vienkārši uzliekami un noņemami. Krāsots tērauda korpuss.  

Jauda:  3 - 14 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 - 980 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 - 12 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 230, ø = 78 cm / 18 kg   



 

Terases gāzes sildītājs – laterna Midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terases gāzes sildītājs – laterna Midi table 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

Terases gāzes sildītājs – Polo 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Terases gāzes sildītājs – Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sildītāja darbības diapazons ir 5 metri diametrā. Sildītāju paredzēts lietot ar 27 litru, 11 kg gāzes 

balonu to nostiprinot uz korpusa. Komplektēts ar gāzes spiediena regulatoru un lokano gāzes 

cauruli balona pievienošanai. Krāsots tērauda korpuss.  

Jauda:  3 – 10 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 - 540 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 - 20 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 230, ø = 78 cm / 10 kg   

Sildītāja darbības diapazons ir 5 metri diametrā. 

Sildītāju paredzēts nostiprināt uz galda ar šim 

nolūkam paredzētu caurumu, lietojot komplektā 

esošos sildītāja stiprinājumus. 27 litru, 11 kg 

gāzes balonu novietojams zem galda. 

Komplektēts ar gāzes spiediena regulatoru un 

lokano gāzes cauruli balona pievienošanai. 

Jauda:  3 – 7 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 - 540 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 - 20 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 150, ø = 78 cm / 6 kg   

Sildītāja darbības diapazons ir 5 metri diametrā. Sildītājā paredzēta vieta kur ievietot 27 litru, 11 

kg gāzes balonu. Komplektēts ar gāzes spiediena regulatoru un lokano gāzes cauruli balona 

pievienošanai. Sildītāja balstam ir piestiprināmi ritenīši, kas to padara viegli pārvietojamu. 

Alumīnija vai krāsots tērauda korpuss. 

Jauda:  3 – 7 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 - 540 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 - 20 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 110, ø = 345 cm / 15 kg   

Sildītāja darbības diapazons ir 4,5 metri 

diametrā. Sildītāju paredzēts novietot uz 

galda. 27 litru, 11 kg gāzes balons 

novietojams zem galda. Komplektēts ar 

gāzes spiediena regulatoru un lokano gāzes 

cauruli balona pievienošanai. 

Jauda:  3 – 6 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 230 – 450 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  48 – 25 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: H = 90, ø = 51 cm / 4,5 kg   



                 Telpu sildītāji 

Infrasarkanais gāzes sildītājs ar keramikas šūnu degli 
 

Lietojams vaļēju vai labi ventilējamu telpu apsildei (darbnīcās, garāžās, būvobjektos, 

noliktavās, siltumnīcās u.c. telpās) un priekšmetu tiešai sildīšanai. 

Sadegot gāzei uz keramiskās sildvirsmas, tas izstaro siltumu un apsilda objektus, kas 

atrodas tās infrasarkanā starojuma ceļā, kā arī konvekcijas ceļā sasilda gaisu. Darbības zona 

vērsta virzienā, kur tiek pagriezta sildvirsma. Pateicoties mazai siltuma inercei un tiešai 

siltuma iedarbībai tas ir ekonomisks un ātrs veids kā pievadīt siltumu tikai vajadzīgajā 

vietā. Ekspluatācijā drošs un ērti lietojams. Aprīkots ar jaudas regulatoru un drošības 

sistēmu, kas automātiski atslēdz gāzes padevi 

pie liesmas nodzišanas vai cita defekta, kas 

traucē tā darbību. Stiprināms uz 5; 27 vai 50 

litru gāzes balona ar komplektā esošu 

stiprinājumu. Viegli uzliekams, kā arī 

noņemams. Komplektēts ar gāzes spiediena 

regulatoru un lokano gāzes cauruli, balona pievienošanai.  

 

Katalītiskais gāzes sildītājs – kamīns 
 

Paredzēts dzīvojamo vai sadzīves telpu apsildei, kur uzturas cilvēki vai dzīvnieki 

(dzīvokļi, veikali, ofisu telpas, darbnīcas, u.c. telpas). 

Sildītājs darbojas gāzi pārveidojot siltumā ar katalīzes palīdzību. Katalītiskā sadegšana 

ir perfekta, tā minimāli patērē skābekli, neveido dūmus, toksiskās gāzes un citus sadegšanas 

produktus, atšķirībā no sildītājiem ar atklātu liesmu. Sildītājam nav nepieciešams dūmvads. 

Patērētās enerģijas atdeve ir tuvu 100 %. Apsildes platība līdz 40 m
2
. 

Aprīkots ar jaudas regulatoru, dzirksteles aizdedzi un drošības sistēmu, kas atbilst 

standartiem. Drošības sistēma automātiski atslēdz gāzes padevi pie liesmas nodzišanas vai 

cita defekta, kas traucē tā darbību, kā arī pārtrauc sildītāja darbību, ja skābekļa daudzums 

telpā samazinājies zem pieļaujamās normas. Darbojas ar sašķidrināto gāzi (balonos). 

Sildītājā paredzēta vieta kur var ievietot 27 

litru, 11 kg gāzes balonu, bet var lietot arī 

50 litru balonu. Komplektēts ar gāzes 

spiediena regulatoru un lokano gāzes 

cauruli balona pievienošanai. Pa 360
0
 

rotējoši ritenīši nodrošina vieglu un ātru 

pārvietošanu. 

 

Infrasarkanais gāzes sildītājs – kamīns  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Industriālie infrasarkanā/tumšā starojuma gāzes sildītāji  

  
 
 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Jauda:  2,5 - 4,3 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 175 - 302 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  62 – 36 st. (ar 27l. balonu) 

Izm./svars: 29 x 24 x 10 cm / 2.4 kg 

Jauda:  1 - 3 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 100 - 220 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  110 - 55 st. (ar 27 l. balonu) 

Izm./svars: 85 x 45 x 40 cm / 16 kg   

Jauda:  1,4 - 4,2 kW, (regulējama) 

Gāzes pat: 105 - 315 gr./st. (Prop/But) 

Darb. ilg.:  105 - 35 st. (ar 27l. balonu) 

Izm./svars: 77 x 35 x 37 cm / 15 kg 

Paredzēts labi ventilējamu telpu apsildei. Apsildes platība līdz 55 m
2
. Ekspluatācijā drošs 

un ērti lietojams. Aprīkots ar jaudas regulatoru, dzirksteles aizdedzi un drošības sistēmu, 

kas automātiski atslēdz gāzes padevi pie liesmas nodzišanas vai cita defekta, kas traucē tā 

darbību, kā arī pārtrauc darbību, ja skābekļa daudzums telpā samazinājies zem 

pieļaujamās normas. Sildītājā paredzēta vieta kur ievietot 27 litru, 11 kg gāzes balonu, bet 

to var lietot arī ar 50 l balonu. Komplektēts 

ar gāzes spiediena regulatoru un lokano 

gāzes cauruli balona pievienošanai. 

Balstīts uz ritenīšiem. Viegli un ātri 

pārvietojams nepieciešamajā apsildes 

vietā. 

Jauda (kW) 8 - 70 

Garums (m) 3,2 - 21 

Apsildes platība (m
2
) 50 - 230 

Gāzes patēriņš G20 (m
3
/st.) 0,8 - 6,10 

Gāzes patēriņš G30-G31 (kg/st.) 0,65 - 4,10 

Caurules diametrs (mm) 102 

Elektrības patēriņš (watt) 100 - 200 

Svars (kg) 60 - 320 

Gazes caurules pievienojums  Ø" 1/2 


