Ilmalämmittimet moniöljypolttimilla
Mallit: CB-1500 ja CB-2500
Clean Burn mallit CB-1500 ja CB-2500 ovat
maailman suosituimmat moniöljykattilat, johtuen
niiden tuottamasta ylivoimaisesta lisäarvosta.
Moniöljykattilat ja –polttimet on suunniteltu siten
että asennus olisi mahdollisimman helppoa, ja että
pidemmät puhdistusvälit mahdollistavat tehokkaan
toiminnan laitteiston hyvin pitkän elinajan aikana.
Nämä ainutlaatuiset Clean Burn yksiköt tarjoavat
enemmän asennus- ja toimintovaihtoehtoja kuin
mikään muu moniöljykattila. Matala profiili
mahdollistaa asentamisen ahtaaseenkin tilaan.
Asennusmahdollisuudet ovat melkein rajattomat.
Lämminilma-aukot ovat asennettavissa siten, että
saat lämmön juuri sinne mihin haluat. Savupiippu on
asennettavissa jommalle kummalle puolelle niin että
laitteisto asennettuna toimii täydellisesti ja on
räätälöity juuri sinun tarpeisiin.

Malli CB-1500

Malli CB-2500

Clean Burnin moniöljykattilat on suunniteltu
polttamaan laajan öljyvalikoiman ja näin
saavuttamaan mahdollisimman taloudellisen
lämmityksen. Clean Burn jakelijasi on täysin
koulutettu ja hyvin kokenut moniöljypoltto-tekniikan
asiantuntija. Clean Burnilla saat ylivoimaisen
tuotteen ja hyvän tuotetuen avulla mahdollisimman
korkean hyödyn investoinnillesi vuosikausien ajan.

Clean Burn, ensisijainen valinta kun kyseessä on luotettavuus,
taloudellisuus ja investoinnin tuottavuus.
Patentoitu Clean Burn
lämmönvaihdin antaa
enemmän lämpöä per
öljylitra ja pidemmän
elinajan.

Lämmittää 25 %
isomman alan kuin
kilpailijat, johtuen
paremmasta
lämmönjaosta.

Enemmän
lämpöä
huoneeseen.

.

Tuliputket ovat pakottamalla
laajennetut, eivät hitsattuja.
Tämä metallien liittämismenetelmä on kestävämpi
kuin hitsaaminen koska se
sallii laajenemisen ja
supistumisen ilman
halkeamisia.

Vähemmän
lämpöä piippuun
Paluu-ilmanotto

Maailman luotettavimmat ja kehittyneimmät
moniöljykattilat, vain Clean Burn:ilta.
Malli
Yleistä:

CB-2500

Voimakas ja luotettava pumppu

Clean Burn malli
CB-1500 teho n. 44 kW.

Isompi Clean Burn
matalaprofiili kattila.

Teräksinen vetoakseli

Matalaprofiilirakenne mahdollistaa
tehokkaan
asennuksen

Malli CB- 2500
moniöljykattila
Teho n. 73 kW.
Suosittu isompiin
tiloihin.

CB-1500

CE-merkitty. Sopii
lämmitysyksiköksi tai
keskuslämmityskattilaan

CE-merkitty. Sopii
lämmitysyksiköksi tai
keskuslämmityskattilaan

*Antoteho:

44 kW

73 kW

*Maks.
polttoainekulutus:

4,4 l/h

6,4 l/h

Biologiset,
animaaliset
ja mineraaliöljyt
SAE 50 w saakka.

Biologiset,
animaaliset
ja mineraaliöljyt
SAE 50 w saakka.

Antoteho
ilmamäärä:

2750 m3/h

4500 m3/h

*Kompressori
vaatimus:

3,4 m3/h, 1,4 bar

3,4 m3/h, 1,4 bar

Savupiippu:

203 mm, läpimitta

203 mm, läpimitta

Kattilan koko:

2115 mm x 750 mm
x 743 mm (pxlxk)

2623 mm x 743 mm
x 800 mm (pxlxk)

145 kg

154 kg

230 V/50 Hz; 5,5
amp., 10 amp.
sulake

230 V/50 Hz; 5,7
amp., 10 amp.
sulake

Polttoaine:

Paino n. (ilman
pakkausta)
Sähköliitäntä:

Teräs-hammaspyörät
öljykylvyssä
Korkea vääntömomentti, kapseloitu
moottori.

Clean Burnin verrattomat pumppujärjestelmät
mahdollistavat öljyn pumppaamisen ulkosäiliöstä jopa
yli 90 m päästä, öljyn lämpötilan ollessa -40 °C.

Hyvä puhdistavuus ja
huollettavuus.
Aukaistavissa oleva luukku
mahdollistaa helpon
puhdistamisen.

Käännettävissä oleva
poltin mahdollistaa
helpon huollettavuuden.

* Tiedot ovat suuntaa antavia. Tarkat arvot vaihtelevat riippuen
käytettävästä polttoaineesta ja asennustavasta.

Kattilajärjestelmä sisältää:
Pestävät öljysuodattimet
Suodattimen alipainemittari
Seinätermostaatti
Sulkuventtiili
Imusuodatin
Piipun vastavetoluukku
Öljyputken säiliöläpivienti
Polttoainepumppu
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