
Hot Air GENERATOR

DAyStAR SX180-1S SX180-2S
kW - 

kcal/h
15 - 34,4

13000 - 29574

kW - 
kcal/h

15 42,7 42,7
13000 36713 36713
130 370 370

kg/h 1,5 3,60 2,90-3,60
5 15 15
10 65 65

mm 600 1356 1356
mm 310 705 705
mm 593 1047 1047
kg 18 75 75

CODE FtR1207 - -
CODE - 02AC581 02AC581
CODE - 02AC582 02AC582
CODE - 02AC583 02AC583
CODE - 02AC548 02AC548
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De verplaatsbare petroleumgestookte infraroodstralers bieden een maximaal rendement en 
comfort. Het toestel fungeert als zoneverwarming of werkpostverwarming. Dankzij een gering 
geluidsniveau, zonder luchtverplaatsing, zonder rook, bieden ze een aangenaam werkklimaat.
De DAYSTAR en de SX180 mobiele verwarmingstoestellen zijn ideaal op werven.

Infraroodstralers 
DAyStAR (15 kW)

SX180 (45 kW)

INFRAROODStRALERS 

De infraroodstralen verspreiden zich zonder energieverlies in de lucht, en ze verwarmen onmiddellijk 
mensen en voorwerpen. De omgevingstemperatuur en de wind hebben dus geen invloed op het gebruik van de 
infraroodstralers. Ze bieden het zelfde rendement binnen en buiten. Stille en stofloze werking.

KRACHtIG

De generatoren SX180 zijn uitgerust met een brander van 37000 kcal (42kW) en 13000 kcal voor de 
DAYSTAR. Deze verstuivingsbrander met regelsysteem (optie) is uitgerust met een automatisch start door 
hogedruktransformator. 

VEILIG

De radianten genieten van de CE-certificatie. Veilig brandersysteem met ingebouwde veiligheidskast en 
fotocel-vlambewaking.

COMFORtABEL 

Zonder lawaai, zonder luchtverplaatsing, zonder rook, bieden de stralers een aangenaam werkklimaat.

MOBIEL 

De SX180 is uitgerust met een stabiele constructie op een onderstel met wielen. De tank heeft een capaciteit 

van 60 liter voor minimaal 15 uur stoken. 
De ingangstelling van het toestel is snel en eenvoudig: U moet enkel de brandstoftank vullen en het toestel op 
een 230V monofazig net aansluiten. 
Het stralingselement is verticaal zwenkbaar en horizontaal kantelbaar om de stralen optimaal te richten.

ZUINIG 

De infraroodstralers hebben geen vaste en dure installatie nodig. De straling is alléén door mensen en voor- 
werpen waargenomen, zonder verspilling van energie door convectie, luchtverplaatsing of omgevings- 
verwarming. Hun brandstof- en elektriciteitsgebruik is heel lang.

Maximaal vermogen etage 1
Vermogen etage 1
Maximaal vermogen etage 2
Vermogen etage 2
Elektrisch vermogen W
Maximaal verbruik
Autonomie h
Tank l
Afmetingen:     Lengte
                        Breedte
                        Hoogte
Gewicht

OPtIONELE tOEBEHOREN
Thermostaat
Thermostaat +5/+30 °C
Thermostaat -5/+60 °C
Meetstok
Voorverwarmde oliefilter

Kleur: geel
Brandstof: petroleum, stookolie
Spanning: 230/1/50   
Fotocel-vlambeveiliging
DAySTAR: werkingsbereik van 0° tot 35°C
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