
Hot Air GENERATOR

SP 60
60000

kW 69,8
54000

kW 63
4300

Type
% 89

5,9
mm CE 10
V/Ph/Hz 230/1/50

kW 1,55
dB(A) 72
mm 150
mm 995
mm 600
mm 1491
kg 145

CODE 04SP18
CODE 04SP18+RG2

CODE 02AC581
CODE 02AC582
CODE 02AC356
CODE 02AC353
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De vaste generatoren SP monoblok zijn verticale luchtverhitters met indirecte verbranding.
Ze kunnen met of zonder vóórgeregelde brander geleverd worden, of met of zonder 4 richtingen- 
uitblaasplenum met richtbare lamellen. De kwaliteit van hun componenten en van hun fabricatie 
maakt hen tot uitstekende generatoren.
Van beperkte afmetingen zijn de SP-generatoren voorzien voor het aansluiten op een zelfstandige 
stookolietank. 
Ze zijn perfect geschikt voor het verwarmen en ontvriezen van garages, werkplaatsen, opslag-
plaatsen, veeteeltschuren, … 

Luchtverhitter voor vaste opstelling 
SP (63 kW)

1 Afmetingen zonder plenum

Maximaal vermogen kcal/h
Maximaal vermogen
Vermogen kcal/h
Vermogen
Luchtdebiet m3/h
Brandstof Stookolie
Thermisch rendement
Maximaal verbruik l/h
Beschikbare statische druk
Elektrische aansluiting
Verbruik ventilator
Geluidsniveau op 1 meter
Ø schoorsteen
Afmetingen  1 :  Lengte
                        Breedte
                        Hoogte
Gewicht

Zonder brander
Met brander Riello
OPTIONELE TOEbEhOREN
Thermostaat PVC                 
Thermostaat aluminium
Plenum
Luchtfilter
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Kleur: rood (voorpaneel)
Oliegestookte brander of automatische gas 
Controle van de elektronische vlam
Elektrische kast FAN-LIMIT bi-thermostaat
met manuele reinitialisatie
Centrifugale ventilator
Luchtinlaat rooster
Filter (versie stookolie)
Gascontrole (EN 676) (versie gas): gasfilter, 
gasregelaar, gas veiligheidsklep  
en gas klep
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 regeling voor toepassing  
als ventilator
Op aanvraag voor speciefieke toepassingen: 
toestel met een vermogen van 250kW tot 1000kW
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