
Hot Air GENERATOR

SF 120 240
29925 60020

kW 34,8 69,8
26915 53320

kW 31,3 62
2400 4000
2,93 5,88

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
mm 65 65
mm 150 150
mm 1965 1985
mm 510 600
mm 915 1015
kg 151 189
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Maximaal vermogen kcal/h
Maximaal vermogen
Vermogen kcal/h
Vermogen
Luchtdebiet m³/h
Maximaal verbruik l/h
Elektrische aansluiting
Tank volume
Ø schoorsteen
Afmetingen:    Hoogte
                      Breedte
                       Diepte
Gewicht

De vaste monoblok generatoren SF met of zonder brander geleverd zijn verticale luchtverhitters 
met indirecte verbranding. Ze kunnen worden. CE-gecertificeerd, zijn de generatoren SF geschikt 
voor het snel, accuraat en economisch verwarmen van volumes tot 20 000 m³. Ze zijn vooral ge-
bruikt voor de verwarming van grote volumes zoals industriële loods, garage, kerken, winkels, enz.
De warmeluchtverhitter SF is standaard voorzien van een ingebouwde brandstoftank, klaar voor 
gebruik. De installatie is eenvoudig, snel en economisch.
Ze kunnen geplaatst worden in het te verwarmen lokaal of in een ander lokaal. Als het nodig is 
kunnen ze aan een onafhankelijke fuel tank verbonden worden. Als het toestel in een ander lokaal 
geplaatst wordt, moeten de luchtkanalen in zinkplaten zijn ofwel in een ander thermo-isolerend en 
geluiddempend materiaal.

Oliegestookte luchtverhitter voor vaste opstelling 
SF (31,3 - 62 kW)

KRACHTIG
Ze kunnen geplaatst worden in het te verwarmen lokaal of aangesloten worden op luchtkanalen. Ze bieden 
vermogens van 31,3 tot 62 kW en luchtdebieten tot 4000 m³/h en hun rendement is groter dan 90%. De 
verhouding tussen kost en rendement is bijzonder gunstig.
ZUINIG 
Eenvoudig te installeren, produceren de generatoren SF warmte, die onmiddellijk beschikbaar is. De investering 
is matig t.o.v. het rendement. Het verwarmen van verschillende lokalen via een slangennet is mogelijk dankzij 
de hoge druk van de centrifugale ventilator. Het luchtdebiet maakt heel snelle temperatuursverhoging mogelijk. 
Verwarmen wanneer het lokaal onbezet is, is niet meer noodzakelijk! Deze fuel generator heeft een optimaal 
thermisch rendement.
KWALITEIT
De SF generatoren zijn toestellen van hoge kwaliteit: ze zijn ontworpen voor een maximaal rendement en 
betrouwbaarheid: 
- Verbrandingskamer met vlamterugslag en deflectoren met regelbare klep, die de  luchtstroom

op de wisselaar regelt voor een beter rendement en een evenwichtige warmtespreiding
over de volledige oppervlakte.

- Warmtewisselaar met rookturbulator
- Regelbare centrifugale ventilator met hoge druk en dubbele aanzuiging
- Volledig gegalvaniseerde kast
- Omkasting in gelakt elektro-verzinkt plaatstaal
- Thermische isolatie van de panelen
- Ingebouwde elektrische kast IP44
- Afsluitdeksel voor vereenvoudigd onderhoud van de warmtewisselaar en rook-gascollector
- Bi-thermostaat «limit van de ventilator» met een onafhankellijke overhittingsthermostaat
De SF generatoren met stookolie zijn CE gecertificeerd.
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Kleur: geel
Regelbare ventilatieopeningen
Fotocelvlambeveiliging
Geïntegreerde brandstoftank: toestel kan ook op een aparte brandstoftank aangesloten worden
Ingebouwde omgevingsthermostaat
Automatische oliegestookte brander
Centrifugale ventilator FAN-LIMIT bi-thermostaat met manuele regeling
Voedingskabel (3 m) met stekker
65 liter stookolietank
Carrosserie met dubbele wanden voor thermo-acoustische isolatie en lage oppervlakte-temperatuur
Hoog rendement verbrandingskamer in Inox in aerodynamische vorm
Automatische voor-verwarming en post-ventilatie van de verbrandingskamer
Zomer/winter schakeling voor toepassing als ventilator
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