Product Information
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАЛОРИФЕР 3.0 kW
CIMEX EL3.3
СПЕЦИФИКАЦИЙ:
Електрическият калорифер Cimex EL3.3 е подходящ за отопление на гаражи, работилници, строителни обекти и други. Ниското ниво
на шум, позволява използването на калорифера в жилища и офиси.
Той е подходящ и за временно или аварийно отопление, като осигурява бързо затопляне без конденз, миризма и консумация на
кислород. В строителството намира приложение за поддържане на температурата в помещения през зимния период при
шпакловане, полагане на настилки, боядисване. В зависимост от степента на топлоизолация на помещението, електрическият
калорифер Cimex EL3.3 е подходящ за отопление на помещения с обем от 27 до 135 м3 (при коефициент на изменение на
температурата 30 градуса).
Корпусът на електрическия калорифер е изработен от поцинкована ламарина със защитно прахово покритие и не се загрява при
работа. Електрическият калорифер CIMEX EL 3.3 е с вградена защита срещу прегряване. Освен 2-те степени на отопление,
калорифера има и функция без подгряване, т.е може да се използва като вентилатор. За икономия на енергия, калорифера е
снабден с терморегулатор за автоматично изключване при достигане на желаната температура и автоматично стартиране при
спадане на температурата под 5 градуса от зададената. Нагревателите са изработени от неръждаема стомана.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Електрическият калорифер Cimex EL3.3 е подходящ за отопление на гаражи, работилници, строителни обекти, жилища, офиси и т.н.
ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
- Компактни размери
- Здрава и удобна за транспортиране конструкция
- Корпус от поцинкована ламарина, който не се загрява при работа на уреда
- Антикорозионно прахово боядисване
- Термостат за регулиране на температурата
- Вградена защита от прегряване
- Регулатор на мощността 0.025 kW (вентилатор) / отопление - 1.5/3.0 kW
- Отопление без конденз, влага, миризма и консумация на кислород
- Ниско ниво на шум
- Подходящ за офиси, заведения, гаражи, работилници и др.
- Защитен клас IPX4 (защита от пръски във всички посоки)
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Капацитет (kW): 1.5/3.0
Капацитет (Btu/h): 5.630 - 11.260
Капацитет (Kcal/h): 1.430 - 2.860
Напрежение (V/Hz): 230 / 50
Номинален ток (A): 14.5
Превключвател на 1: Изключено
Превключвател на 2: Вентилатор
Превключвател на 3: 1.5 kW
Превключвател на 4: 3.0 kW
Обхват на термостата (ºC): 5 - 35
Защита: IPX4
Отоплителен обем, 30ºC (m3): 27-135
Тегло (kg): 5.8

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
РАЗМЕРИ:
Д/Ш/В (mm): 305 x 280 x 460
ГАРАНЦИЯ: 24 месеца

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.

www.autoprofi1.com

