
INDUSTRIAL Heating

AER-TE 12 18 24
Code 10333 10353 10373

kW 12 18 24
V/Ph/Hz 400/3/50+N  1 400/3/50+N  1 400/3/50+N  1

6/12 9/18 12/24
3000 3000 3000

dB(A) 56 56 59
kg 38 38 38

IP 33 IP 33 IP 33

Code C19500 C19500 C19500

min.
500

m
in

. 2
50

0

35
0

57
0

620

min. 500

decke


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

C19500

51
0

Elektrische plafond-warmeluchtblazer
AER-TE (12000 - 24000 W)

1  de driefazige modellen worden ook geleverd in 3x230V (raadpleeg ons )
2  Bescherming IP31, 125x67x31 mm, 1,25 kg

Vloer

Vermogen
Spanning
Snelheden
debiet m³/h
Geluidsniveau
Gewicht
Beschermingsniveau

INBEGREPEN TOEBEHOOR
digitale elektronsiche afstandsbedieining  2

de elektrische plafond-warmeluchtblazers kunnen worden geïnstalleerd als enige of aanvullende 
verwarming in grote industriële of commerciële gebouwen, zoals loodsen, scheepswerven, ga-
rages, fabrieken, elektriciteitscentralen, sportzalen, grote supermarkten, enz.
deze toestellen zijn ontworpen voor de destratificatie van de warme lucht die geaccumuleerd word 
in het bovenste gedeelte van industriële gebouwen, sportaccomodaties, enz., naar de grond, dank-
zij deflectoren die derhalve de lucht in de hele zone verdelen. de controle van de verluchting en 
van het vermogen gebeurt met hulp van een elektronische digitale afstandsbediening, dat met het 
toestel meegeleverd is.

elektronische afstandsbediening C19500 meegeleverd
Plaatstaal met epoxycoating kleur RAL 9006
de installatie op hoogte laat toe de circulatiezones vrij te laten
eenvoudig te installeren
Aansluit- en bedrijfsklaar

Functies van de digitale afstandsbediening C19500
display met weergave van de omgevingstemperatuur
Alleen ventilatie
Verwarming, twee snelheden
Maximale temperatuur 35°C
Timer van 1 tot 9 uur
Tijdregeling voor warmteafvoer van de weerstanden
Automatische veiligheidsbegrenzer, om oververhitting te voorkomen
de afstandsbediening kan tot 5 warmeluchtblazers controleren

Minimale veiligheidsafstanden (mm) Afmetingen (mm)

detail ventilator detail verankeringspunten detail deflectoren
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