Tisknete z webu www.topidla-odvlhcovace-master.cz

Kamna na lehký topný olej MASTER WA 33 + USB
64GB
Jsme certifikovaný autorizovaný prodejce horkovzdušných kotlů a topidel značky MASTER.
Na námi prodávané typy kotlů a topidel MASTER zajišťujeme autorizovaný servis.
Topidlo MASTER na lehký topný olej WA33, známé také jako topidlo na upotřebený nebo také "vyjetý olej", je
určeno pro vytápění větších průmyslových prostorů, které nespadaké do kategorie standardně vytápěných centrálním
topením. Toto zařízení je velmi výkonné spolehlivé a zaručuje výraznou úsporu provozních nákladů.
Společnost MASTER je předním výrobcem na světovém trhu ve vývoji a výrobě mobilních i stacionárních topidel a zařízení
na úpravu a ohřev vzduchu. Teplovzdušný kotel MASTER WA33 je spolehlivý partner pro vaše vytápění.
Principem ohřevu vzduchu teplovzdušného kotle Master WA33 je spalování plynů, které se při vysoké teplotě z
olejů uvolňují. Po spuštění kotle se olej odpařuje na spalovací desce. Plyny, které se uvolňují, jsou zdrojem hoření a výroby
tepla. Produktem kotle je ohřátý vzduch o teplotě 50–70 °C, který je foukován ventilátorem přední částí kotle do
vytápěného prostoru. Zbytkové spaliny jsou odváděny samostatným vývodem ven.

Technické parametry
výkon
průtok vzduchu
síťové napětí
proud
spotřeba paliva
objem nádrže
rozměry (d x š x v)
hmotnost

21 - 33
1000
230/50
0,74
2,9
50
540x860x1370
86

kw
m3/hod
V / Hz
A
kg/hod
l
mm
kg

Charakteristika a přednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pevný a bezpečný kryt
Práškově lakované
Zabudovaný vnitřní hořák
Pumpa paliva ovládaná termostatem
Regulace výkonu
Ruční zapalování hořáku
Vývod teplého vzduchu v přední části
100% čisté teplo z výměníku
Teplota vzduchu na výstupu 50 - 70 °C
Zabudovaná nádrž na denní spotřebu paliva
V případě přetékání oleje se vypne čerpadlo
Upozornění:
• Při čištění je nutno povysunout nádrž, aby se uvolnil prostor
k misce
• Je nutné instalovat do stávajícího komínu nebo udělat komín
nový - dvouplášťový (min 5m - viz návod)
• Komín nesmí být dlouhý ve vodorovné poloze

Ceníková cena:
Dostupnost:

45.935,- Kč
(55.581,- s DPH)
do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava.
Na námi prodávané typy kotlů a topidel značky MASTER zajišťujeme autorizovaný servis s nabídkou náhradních dílů a
příslušenství.
Postup zapalování kotle na lehký topný olej: (miska se jednou denně vyčistí), do misky se nalije hrnek nafty, vhodí se
zapálená pokrčený papír (nafta chytne až po chvíli a najednou). Miska se rozžhaví a zahřeje, zapne čerpadlo, které vhání
olej na misku. Po cca 20min se čerpadlo dle návodu přepne na II.stupeň
Celosvětová působnost společnosti a mnohaleté sbírání zkušeností z nás dělá nezpochybnitelného vůdce trhu se
zařízeními pro úpravu vzduchu. Hlavním cílem rozvoje naší společnosti je uvádění nových zařízení na trh, jejich neustálé
vylepšování, udržování postavení na stávajících trzích a pronikání na trhy nové.

