ADATLAP
Légtérfűtés – Az SC széria
SUNDIRECT légtérfűtés

Forróbb emitter, gyorsabb felfűtés

Széleskörű alkalmazhatóság

Az SC szériához tartozó fűtőkészülékekbe vas-króm-alumínium ötvözetből készült, magasabb hőmérsékletű emittert építettünk be, melynek felszíni hőmérséklete üzemelés
közben 300-350°C. A magasabb
felszíni hőmérséklet révén erősebb
infravörös sugárzás jön létre, amely
távolabbra hatol el, így gyorsan felmelegíti a teret. A készüléknek kevesebb mint 5 perc kell a maximális
felszíni hőmérséklet eléréséhez.

Az új légtérfűtő széria mindenfajta
légtérfűtési és ipari fűtési igény
kielégítéséhez ideális megoldást
kínál. Használható hivatali fogadóhelyiségben, üzletben, szállodában,
templomban, étteremben, bárban,
közintézményben és mindenféle
fedett, kültéri helyen, pl. teraszon.
Az SC széria – amely nem bocsát ki
vörösizzást, és nem igényel karbantartást – ideális helyettesítője a
kvarc fűtőelemeknek és halogén
hősugárzóknak.

– SC széria

5 éves termékgarancia

A stílusos és újszerű légtérfűtő szériát a SUNDIRECT kimondottan a
nagyméretű helyiségek és külső
terek fűtéséhez fejlesztette ki. A
kiváló minőségű, rúdsajtolással
készült alumínium készülékház
eloxált felületén járulékos bevonat
található, amely az infravörös sugárzás fokozására szolgál. Különleges króm-alumínium fűtőelemének segítségével a fűtőkészülék
erős távoli infravörös sugárzást
bocsát ki, ami az egyik leghatékonyabb távoli infravörös légtérfűtő
készülékké teszi a piacon.

ADATLAP

Légtérfűtés – SC széria

Típus
SC1800
SC2400

Méret
1050x150x63mm
1350x150x63mm

Telj.
1800W
2400W

Felszerelhető
Fal/mennyezet
Fal/mennyezet

Helyiség mérete
8-12m²
13-18m²

Fűtőelem: Vas-króm-alumínium ötvözet
Szigetelőanyag: Üvegrost
Visszaverő anyag: Acél reflexiós réteg
Túlmelegedés-védelmi érzékelők száma: 1
Felszíni hőmérséklet: 300-350°C
Energiahatékonyság: max. 95%
Tápfeszültség: 220-240V, 50Hz
Érintésvédelem: IPX4
Minőségi tanúsítványok: CE, ROHS

Megjegyzés:
A vonatkozó előírásoknak megfelelően az SC széria nincs felszerelve csatlakozódugasszal. Gondoskodjon róla, hogy hálózati bekötésnél megfelelő névleges teljesítményű, tömör huzalokból álló kábel
kerüljön alkalmazásra. Ne feledje, hogy az IEE kábelezési előírásai tiltják sodrott vezetékekkel kialakított, hajlékony kábel használatát állandó bekötéshez (kivéve a kábelkivezetés és a helyhez rögzített
berendezés végleges összekapcsolásakor).
A készülék olyan külső légterek fűtésére szolgál, ahol minimális a légmozgás. Erősen huzatos helyen
való használat esetén csökkenhet a fűtés hatékonysága. A jobb teljesítmény elérése érdekében a
fűtőkészüléket közelebb kell telepíteni a melegítendő tárgyakhoz.
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