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Plynová topidla
Tichý, elegantní
a přenosný ohřev vzduchu
pro jakoukoliv příležitost.

Topidla L.B. White Premier Vám přináší tichý,
bezpečný a efektivní zdroj tepla pro Vaše haly a
dílny. V závislosti na Vašich potřebách můžete
zvolit mezi přenosným plynovým topidlem Premier
80 (23,4 kW) nebo Premier 170 (49,8 kW). Obě
varianty jsou nenáročné na zapojení a mohou
využívat zemní plyn nebo propan butan.
Tichý a důsledný chod
Topidla Premier díky svému tvaru nabízí vyjímečně
tichý chod. Navíc, s dálkovým termostatem je
jednoduché udržet stálou teplotu prostředí, i když je
topidlo umístěno mimo vytápěný objekt. S jednoduchým přepnutím je možné nejen vytápět, ale i
nechat vzduch pouze cirkulovat.
Elegantní a přizpůsobivá
Atraktivní vzhled topidel Premier, exklusivní
Tri-shield ochrana a možnosti rozvodu vzduchu
Vám přináší naprostou flexibilitu při vnitřním
i vnějším vytápění.
V kompaktním a stylovém bílém provedení
Vám topidla Premier nabízí ideální řešení pro
nenápadné umístění uvnitř.
S četnými možnostmi rozvodů a použití
rozptylovačů je snadné topidla Premier umístit
i venku.
Bezpečný a spolehlivý výkon
Všechna topidla Premier využívají technologie
přímého zážehového plamínku pro jednoduchý a
spolehlivý náběh.
Jednoduše nastavte topidlo na ohřev
Nastavte termostat
...a topidlo udělá zbytek.

Všechny modely topidel Premier mají CE certifikát
pro splnění nejvyšších průmyslových standardů pro
bezpečnost a výrobní kvalitu. Navíc, topidla Premier
jsou vybavena kompletní sadou bezpečnostních
prvků navržených pro Vaši bezpečnost.
Jednoduchá v nastavení, přemisťování a údržbě
Se zabudovanými
držadly na lehkém
topidlu Premier 80
a kolečky na větším
Premieru 170 jsou
naše topidla velice
snadně nastavitelná
a ještě snadněji
přesunutelná.
Navíc je jednoduché
topidla Premier
vyčistit a s pokročilou
technologií
„Service Saver“ je jejich údržba velice nenáročnou
záležitosí.
O společnosti L.B. White
S více než 50-ti letou zkušeností s ohřevem
vzduchu Vám L.B. White nabízí kvalitní produkty
s odbornou technickou znalostí. Zasvěcená
zákaznická podpora Vám pomůže najít to pravé
řešení pro Vaše potřeby vytápění.
Pro více informací
Chcete-li se dozvědět více o společnosti L.B. White
a stanových topidel Premier, kontaktujte naše
lokální L.B. White dodavatele, uvedené na zadní
straně.

Premier 80
Premier 170
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Možnosti distribuce
vzduchu:
Rozvod vzduchu

L.B. White Premier ohřívače vzduchu
jsou dostupné s řadou potrubního
a rozptylovacího příslušenství
pro kontrolu a přizpůsobivost.

Přídavný difusor

Difusor

Tepelný výkon:
Maximální výkon (kW)
Systém zapalování:

23.4

49.8

Piezoelektrické
950

Piezoelektrické
2050

1.7
2.3

3.6
4.9

30.0
20.0
50.0

30.0
20.0
50.0

25.0

25.0

Elektrické napájení (Volty / Hz / Fáze):
Odběr (Při spuštění / Za provozu)
Materiál konstrukce:

220-240 / 50 / 1
5.0 / 1.5
Tri-shield

220-240 / 50 / 1
8.0 / 2.5
Tri-shield

Rozměry (cm):
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost neto (kg):
Skladovací hmotnost (kg):
Regulátor tlaku plynu:
Termostat: (Voděodolný s 6m kabelem)
Připojovací hadice: (3m x 1.27cm)
Rozvod vzduchu:
Difusor:
Přídavný difusor:
CE Certifikát:

76
35
51
31
34
D
S
D
D
D
D

79
46
71
57
61
D
S
D
D
D
D

Ano

Ano

Množství ohřátého vzduchu (m3/hod):
Spotřeba paliva (max.):
Propan-butan (kg/hod)
Zemní plyn (m3/hod)
Vstupní tlak plynu:
Propan-butan min. (mbar)
Zemní plyn min. (mbar)
Propan-butan max. (mbar)
Zemní plyn max. (mbar)

* Tri-shield ochrana se skládá ze 3 ochranných vrstev zahrnujících: nekorodující žárově zinkovaná ocel,
tepelné vytvrzený epoxy primer a vypalovaný, teplem tvrditelný polyesterový povrchový nátěr.

Kvalitní topidla, na která se můžete spolehnout.
Ing. Jozef TÁRNOK - ET system
+420 381 252 992
+420 381 253 228, fax
info@etsystem.com

S = Standardně D = Možnost dodávky
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