Product Information
ТРИФАЗЕН КАЛОРИФЕР 15.0 kW
CIMEX EL15.0
СПЕЦИФИКАЦИЙ:
Електрическият калорифер Cimex EL15.0 е професионален трифазен калорифер предназначен за отопление на гаражи, складове,
халета, оранжерии, помещения за отглеждане на животни, строителни обекти, работилници и други. Ниското ниво на шум,
позволява използването на калорифера в помещения в които работят хора, без това да им създава дискомфорт. Предназначен е за
основно, временно или аварийно отопление, като осигурява незабавно, чисто и безопасно отопление.
Електрическият калорифер Cimex EL15.0 е без изпарения, миризми и влага. В зависимост от степента на топлоизолация на
помещението, електрическият калорифер е подходящ за отопление на помещения с обем от 120 до 600 м3 (при коефициент на
изменение на температурата 30 градуса).
Изработен от неръждаема стомана, калориферът е прахово боядисан с температурно резистентна боя.
Електрическият калорифер CIMEX EL 15.0 е с вградена защита срещу прегряване с автоматичен рестарт. Благодарение на голямата
си мощност, калориферът намира широко приложение в строителството за поддържане на температура в помещения при ремонтни
дейности, сушене на шпакловки и др. Снабден с терморегулатор (5-35 ºC) за автоматично изключване при достигане на желаната
температура и автоматично стартиране при спадане на температурата под 5 градуса от зададената. Пусковият ключ е с четири
работни позиции – изключено / вентилатор / мощност 7.5 kW / мощност 15 kW.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Електрическият калорифер Cimex EL15.0 е предназначен за отопление на складове, гаражи, халета, оранжерии, помещения за
отглеждане на животни, строителни обекти, работилници и други.
ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
- Изработен от неръждаема стомана
- Прахово боядисан, температурно резистентна боя
- Регулируем контрол на температурата с термостат
- Защита от прегряване
- Регулатор на мощността на 0.095 kW (вентилатор) / отопление – 7.5 / 15.0 Kw
- С автоматично охлаждане
- Без изпарения, без миризма, без влага
- Здрава и устойчива конструкция
- Свободно стояща, преносима печка
- Водоустойчив клас IPX4
- Подходящо за гаражи, складове, работилници, строителни обекти и други
- Осигуряват незабавно, чисто и безопасно отопление
- Подходящи за постоянно, временно или аварийно отопление
- Без консумация на кислород
- Ниско ниво на шум
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Капацитет (kW): 7.5 / 15
Капацитет (Btu/h): 25.600 - 51.200
Капацитет (Kcal/h): 6.450 - 12.900
Напрежение (V/Hz): 400 / 50
Номинален ток (A): 3 x 22
Превключвател на 1: Изключено
Превключвател на 2: Вентилатор
Превключвател на 3: 7.5 kW
Превключвател на 4: 15.0 kW
Защита: IPX4
Информацията ни се основава на внимателни проучвания и може да се счита за достоверна. Все пак, цялата предоставена информация трябва да се
счита за необвързваща препоръка. Не носим отговорност за възможни печатни грешки, технически изменения и грешки.
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Product Information
Отоплителен обем, 30ºC (m3): 120 - 600
Тегло (kg): 14.5
РАЗМЕРИ:
Д/Ш/В (mm): 420 x 365 x 560
ГАРАНЦИЯ: 24 месеца
КАЛОРИФЕРЪТ СЕ ДОСТАВЯ БЕЗ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ!
ВАЖНО: При включване на калорифера, съобразете сечението за захранващия кабел с дължината на кабела и мощността на
калорифера!

Информацията ни се основава на внимателни проучвания и може да се счита за достоверна. Все пак, цялата предоставена информация трябва да се
счита за необвързваща препоръка. Не носим отговорност за възможни печатни грешки, технически изменения и грешки.
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