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Tun caldura electric BC5 CALORE , putere calorica 5kW , tensiune 400V , debit 388 mcb , CALORE
Cod catalog: bc5/calore
Producator: Calore

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,129 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
cablul electric
stecherul cu izolatie cu alimentare la 400V!

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Put. cal.( kcal/h): 4300
Tensiune de alimentare ( V ): 400
Pozitionare: pe podea
Put. calorica( kW): 2.5-5
Debit de aer ( m3/h): 388
Greutate ( Kg ): 7.5
Put. maxima( kW): 5
Forma: Tun Caldura

DESCRIERE PRODUS
Tun caldura electric BC5 CALORE , putere calorica 5kW , tensiune 400V , debit 388 mcb , CALORE

Putere calorica: 5 kW (4.300 kcal/h)
2 trepte de putere: 2,5÷5kW
Tensiune alimentare: 400V
Debit de aer (la 65 grade C): 388mcb/h
Volum aer incalzit: 100mcb
Dimensiuni (L x l x H): 315x330x400mm
Cablu electric cu stecher pentru alimentare la 400V.
Cadru metalic orientabil
Greutate: 7,5 kg

In echiparea standard sunt incluse cablul electric si stecherul cu izolatie cu alimentare la 400V!

Tun de caldura electric usor de manevrat si foarte silentios
Functionare si intretinere usoara
Usor de ridicat, transportat si redirectionat
Selector de putere pentru functionarea in 2 trepte 2,5-5kW
Grilaj de protectie pentru functionare sigura fara risc de accidentare
Functionare fara zgomot, fara miros
Adecvat pentru utilizare la interior

Tunurile de caldura Seria BC sunt manevrabile, robuste, simplu de utilizat şi cu întreţinere usoara.

NU SE RECOMANDA UTILIZAREA tunului de caldura electric BC5 CALORE la exterior sau in incaperi cu aport mare de aer din exterior (fara usi sau geamuri care sa se
inchida etans, spatii neizolate)

Acestea permit încălzirea spaţiilor închise, atelierelor, sălilor de recepţie, spatiilor de depozitare, şantierelor, fără constrângeri de instalare şi evitând dificultăţile de
aprovizionare sau de depozitare a carburantului.
Nu degajă niciun miros sau gaz de ardere şi furnizează căldură sănătoasă. Acestea pot fi utilizate în spaţii închise, în zone ermetice sau la subsol, precum şi în spaţii în care nu
se permite prezenţa unei flăcări deschise.
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