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

Vysokokapacitní naftové topidlo BV 691 S + USB
64GB
Jsme certifikovaný autorizovaný prodejce naftových topidel značky MASTER.
Na námi prodávané typy naftových topidel MASTER zajišťujeme autorizovaný servis.
Naftová topidla s nepřímým spalováním AIR-BUS jsou vybaveny širokým tepelným výměníkem s nerezovými trubkami a externím
hořákem. Toto zařízení garantuje vysokou výkonnost s možností napojení až 4 ks hadic. Samostatný hořák Riello umožňuje jednoduchý
servisní přístup a snadnou výměnu trysky. Topidla jsou standardně bez zabudované palivové nádrže. Nádrž lze doplnit jako volitelné
příslušenství.
Naftové topidlo MASTER BV 691 S je vhodné pro vytápění velkých prostorů, výrobních hal a skladů.
Topidlo je bez zabudované palivové nádrže a lze vybavit vybavit pokojovým termostatem a pružnou hadicí pro
rozvod ohřátého vzduchu. Naftové topidlo AIR-BUS je možné továrně upravit pro spalování zemního nebo PB
plynu.

Technické parametry
výkon
průtok vzduchu
síťové napětí
příkon
proud
ventilátor
tlak vzduchu
regulace termostatem
spotřeba paliva
palivo
odvod spalin
výstup horkého vzduchu
teplota horkého vzduchu
stupeň krytí
hmotnost
rozměry (d x š x v)
hmotnost čistá/hrubá

Charakteristika a přednosti

225,0
12.800
230/50
2,8
12,6
axiální
250
volitelně
21,44
nafta
Ø 200
Ø 4x320, 1x 700
40-60
IP
326
2.340x998x1.548
380/410

kW
m3/h
V / Hz
kW
A
Pa
kg/h
/elto
mm
mm
°C
55
kg
mm
kg

Ceníková cena:
Dostupnost:

167.989,- Kč
(203.267,- s DPH)
do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

• Pevná ocelová konstrukce - šroubové spoje
• Horký vzduch bez nečistot
• Výkonný axiální ventilátor
• Dosažený tlak vzduchu 250 Pa
• Vysoký průtok vzduchu
• Možné připojení k volitelnému pokojovému
termostatu
• Možnost napojení 1, 2 nebo 4 pružných hadic
• Odtah spalin
• Samostatný hořák Riello s digitálním ovládání
spalování
• Elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou
• Unikátní spínač pro „studený start “ při velice
chladných podmínkách provozu
• Přepínání léto-zima jen pro ventilaci
• Termostat zabraňující přehřátí s následnou ventilací
• Spalovací komora z nerezavějící oceli
• Vysoce účinný tepelný výměník
• Trojitá filtrace paliva: sítko nádrže, sací filtr a filtr na
trysce
• Součástí sací filtr s předehřevem paliva
• Rychloupínací konektor k externí nádrži
• Standardně s podvozkem
• Čtyři robustní oka pro zavěšení
• Odolný vnější nátěr
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Vnější plášť zůstává stále bezpečně chladný
• Ochranné krytí skřínky pro elektroniku: IP 55
• Snadná údržba a manipulace
V uvedených cenách je zahrnuta doprava.
Na námi prodávané typy naftových topidel značky MASTER zajišťujeme autorizovaný servis s nabídkou náhradních dílů a
příslušenství.
Společnost MASTER je špičkou světového trhu se zařízeními na úpravu vzduchu. Její produkty jsou určeny k
profesionálnímu nasazení, jejich cílem je poskytovat možnosti úpravy klima pracovního prostředí podle potřeb zákazníka
co nejrychleji, nejjednodušeji, při zachování co nejnižších investičních nákladů.

