
De verwarming gebeurt aan de hand van een opgehangen gasgestookte luchtverhitter. 
Iedere luchtverhitter voldoet aan de Europese normen en richtlijnen geldig in het land van  
bestemming.

De luchtverhitter is van het gesloten type. De aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van 
de verbrandingsgassen zijn van het type C12, C32, C42, C52 of C82.  De concentrische dakdoor-
voer (of muurdoorvoer) wordt verbonden met de aansluitingen voorzien op de achterkant van het 
toestel.

De warmtewisselaar is vervaardigd uit gealuminiseerde staalplaat. De warmtewisselaar met zijde-
lings aangebouwde brander met 1 inspuiter vormt een gekeurd geheel. De warmtewisseling tussen 
de rookgassen en de te verwarmen lucht gebeurt in tegenstroom aan de hand van een horizontale 
platenwarmtewisselaar. Deze gestampte warmtewisselaar is gefabriceerd zonder gebruik te maken 
van lasverbindingen waardoor er geen thermische spanningen kunnen optreden. Tevens ligt hij 
aan de basis van een groot luchtvolume en een laag geluidsniveau van de toestellen. Het toestel is 
bijzonder licht en compact en kan dus gemakkelijk opgehangen worden.

Het gekeurd verbrandingsrendement bedraagt minimaal 92 %. 

De rookgasextractor zet de warmtewisselaar in onderdruk zodat bij eventuele lek de verbrandings-
gassen niet in de omgevingslucht kunnen terechtkomen. Een ingebouwde isolatietransfo is voor-
zien.

De luchtverdeling gebeurt met een axiaal ventilator voor vrije uitblaas. De motor staat elastisch 
opgesteld  t.o.v. de omkasting en is thermisch beveiligd. De luchtdoorstroming is horizontaal en de 
verdraaibare luchtschoepen laten toe de uitblaashoek in te stellen.

De omkasting bestaat uit gealuminiseerde stalen panelen afgewerkt met een ivoorkleurige poeder-
coating.

Model 008 011 015 020 025 030 035
Vermogen kW 7,3 11,0 14,6 18,2 25,5 29,2 34,7
Luchtdebiet m³/h 680 1020 1360 1700 2385 2725 3510
Worp m 8 10 13 16 20 25 25
Gewicht Kg 30 33 38 40 54 57 86
Geluidsdrukniveau dB(A) 40 39 40 41 36 42 37

Model 043 050 055 064 073 085 100
Vermogen kW 42,1 48,6 54,7 64,4 73,0 85,1 97,0
Luchtdebiet m³/h 4535 5180 5830 6810 7770 9065 10360
Worp m 28 32 35 33 41 41 39
Gewicht Kg 99 102 114 118 143 160 181
Geluidsdrukniveau dB(A) 38 49 44 45 47 48 53
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De verwarming gebeurt aan de hand van een opgehangen gasgestookte luchtverhitter. 
Iedere luchtverhitter zal voldoen aan de Europese normen en richtlijnen geldig in het land van  
bestemming.

De luchtverhitter is van het gesloten type. De aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van 
de verbrandingsgassen zijn van het type C12, C32, C42, C52 of C82.  De concentrische dakdoor-
voer (of muurdoorvoer) wordt verbonden met de aansluitingen voorzien op de bovenkant van het 
toestel.

De warmtewisselaar is vervaardigd uit gealuminiseerde staalplaat. De warmtewisselaar met zijde-
lings aangebouwde brander met 1 inspuiter vormt een gekeurd geheel. De warmtewisseling tussen 
de rookgassen en de te verwarmen lucht gebeurt in tegenstroom aan de hand van een horizontale 
platenwarmtewisselaar. Deze gestampte warmtewisselaar is gefabriceerd zonder gebruik te maken 
van lasverbindingen waardoor er geen thermische spanningen kunnen optreden. Tevens ligt hij 
aan de basis van een groot luchtvolume en een laag geluidsniveau van de toestellen. Het toestel is 
bijzonder licht en compact en kan dus gemakkelijk opgehangen worden.

Het gekeurd verbrandingsrendement bedraagt minimaal 92 %. 

De rookgasextractor zet de warmtewisselaar in onderdruk zodat bij eventuele lek de verbrandings-
gassen niet in de omgevingslucht kunnen terechtkomen. Een ingebouwde isolatietransfo is voor-
zien.

De luchtverdeling gebeurt met een axiaal ventilator voor vrije uitblaas. De motor staat elastisch 
opgesteld  t.o.v. de omkasting en is thermisch beveiligd. De luchtdoorstroming is verticaal en het 
4-weg uitblaasrooster laat toe de uitblaashoek in te stellen in functie van de ophanghoogte. Een 
destratificatiethermostaat op het toestel zorgt er voor dat bij warmteopstapeling boven in de ruimte 
de ventilator wordt ingeschakeld om zo de warmte naar de werkvloer te brengen. Dit resulteert in 
een belangrijke energiebesparing en comfort.

De omkasting bestaat uit gealuminiseerde stalen panelen afgewerkt met een ivoorkleurige poeder-
coating.

Model 015 025 035 043 050
Vermogen kW 14,6 25,5 34,7 42,1 48,6
Luchtdebiet m³/h 1360 2385 3510 4535 5180
Gewicht Kg 38 54 86 99 102
Geluidsdrukniveau dB(A) 40 36 37 38 49

Model 055 064 073 085 100
Vermogen kW 54,7 64,4 73,0 85,1 97,0
Luchtdebiet m³/h 5830 6810 7770 9065 10360
Gewicht Kg 114 118 143 160 181
Geluidsdrukniveau dB(A) 44 45 47 48 53
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