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GAISA KONDICIONIERI



Master CliMate solutions  
ir pasaules līderis portatīvo ierīču 
ražošanā šādās nozarēs: apkure, gaisa 
MitruMa aizvadīšana un dzesēšana 

GALVENAIS BIROJS MASTER CLIMATE SOLUTIONS, verona, itāliJa

RŪPNĪCA MASTER CLIMATE SOLUTIONS, verona, itāliJa
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MASTER GROUP
video

ATTĒLI: RŪPNĪCA, verona, itāliJa
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IZVĒLOS „MASTER” portatīvo sildītāJu. kāpēC?

„Master” sildītāji strādā uzreiz pēc 
pieslēgšanas pie strāvas padeves: 
montāža nav nepieciešama

IETAUPIET 
NAUDU

izvēlieties vislētāko un vistīrāko 
enerģijas avotu atbilstoši savām 
vajadzībām: gāzi, eļļu, elektroenerģiju

IZVĒLIETIES 
SAVU ENERĢIJU

„Master” sildītāji ir pārnēsājami

LIETOJIET VIENU 
SILDĪTĀJU DAŽĀDĀS 
VIETĀS

„Master” sildītājā izmantotais 
efektīvais sadegšanas process ļauj 
ierobežot apkārtējās vides piesārņojumu

SARGĀJIET 
APKĀRTĒJO VIDI

„Master” sildītāji var tikt izmantoti 
mazās un lielās telpās

SILDIET TIKAI VIETĀS, 
KUR TAS NEPIECIEŠAMS

iespējams lietot papildu „Master” sildītāju

IEROBEŽOJIET IZMAKSAS, 
PĒRKOT TIKAI 
TIK DAUDZ ENERĢIJAS, 
CIK NEPIECIEŠAMS

„Master” sildītāji uzsilst ļoti ātri

SILDIET TIKAI TAD,  
KAD TAS NEPIECIEŠAMS

„Master” sildītāji kalpo daudzus gadus, 
un tos var viegli remontēt, izmantojot 
rezerves daļas, kas ir pieejamas 10 gadus

JŪSU IEGULDĪJUMS 
TIEK PASARGĀTS

„Master” sildītājus iespējams vadīt, 
izmantojot tālvadības termoregulatoru

IZVAIRIETIES  
NO PĀRKARSĒŠANAS
UN IEROBEŽOJIET 
IZDEVUMUS
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SATURA 
RĀDĪTĀJS

Jaudas  
diapazons:

ieteiCaMā 
izMantošana:

lappuse

PIEDERUMI pārnēsājamo sildītāju piederumu rokasgrāmata. pa-
pildu piederumi atvieglo darbu ar „Master” sildītājiem.

TIEŠAS GAISA PLŪSMAS 
DĪZEļDEGVIELAS 
SILDĪTĀJI

tiešas gaisa plūsmas degvielas sildītāji ir īpaši efek-
tīvas ierīces, kuras uzreiz nodrošina daudz siltuma 
tur, kur tas ir nepieciešams. vislabāk piemēroti lie-
tošanai atklātās vai labi ventilētās platībās, piemē-
ram, rūpnīcās, noliktavās, būvlaukumos. „Master” 
tiešas gaisa plūsmas sildītāji ir pazīstami efektivitā-
tes, uzticamības, drošības un ērtas lietošanas dēļ.

10-111 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā
  garāžās

NETIEŠAS GAISA 
PLŪSMAS 
DĪZEļDEGVIELAS 
SILDĪTĀJI

netiešas gaisa plūsmas degvielas sildītāji ir īpaši efek-
tīvas ierīces, kas nodrošina ļoti daudz simtprocentīgi 
tīra, sausa gaisa bez dūmiem. vislabāk piemēroti lie-
tošanai slikti ventilētās telpās, piemēram, veikalos, pa-
sākumu teltīs, ēdienu gatavošanas telpās vai izstāžu 
zālēs. šos sildītājus var izmantot, pievienojot elastīgās 
caurules, lai ērti izplatītu silto gaisu.

20-81 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā
  rūpniecībā
  noliktavās
  garāžās
  pasākumiem 

   (ārkārtas)

NETIEŠAS GAISA 
PLŪSMAS 
DĪZEļDEGVIELAS 
SILDĪTĀJI „AIR-BUS”

tiešas gaisa plūsmas „air-Bus” sildītāji ir aprīkoti 
ar nerūsošā tērauda caurulēm, kas nodrošina plašu  
silltummaiņu, un ārējo degli. sildītāji nodrošina augstu 
efektivitāti un iespēju pieslēgt līdz pat 4 caurulēm.

75-220 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā
  rūpniecībā
  noliktavās

VENTILATORA  
TIPA ELEKTRISKIE 
SILDĪTĀJI

sildītāji ar elektrisko ventilatoru ir īpaši efektīvas 
ierīces ar plašām pielietošanas iespējām. sildītāji 
nodrošina tīru, ātru un drošu sildīšanu. elektriskie 
sildītāji ir īpaši piemēroti pagaidu sildīšanai vai sil-
dīšanai ārkārtas situācijās, jo tie ir ērti lietojami un 
pilnībā pārnēsājami. „Master” elektriskie sildītāji ir 
izgatavoti no augstākās klases sastāvdaļām, kas 
nodrošina augstu efektivitāti un uzticamību.

1-40 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā
  rūpniecībā
  noliktavās
  garāžās

GĀZES SILDĪTĀJI  „Master” gāzes sildītāji uzreiz nodrošina lielu dau-
dzumu siltuma. ierīces ir izmaksu ziņā izdevīgas, 
efektīvas un drošas. pārnēsājamie gāzes sildītāji ir 
visvairāk piemēroti lietošanai labi ventilētās platībās, 
piemēram, rūpnīcās, noliktavās vai būvlaukumos.

10-103 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā

INFRASARKANO  
STARU SILDĪTĀJI

infrasarkano staru sildītāji ātri bez gaisa plūsmas kus-
tības nodrošina siltumu tieši tajā vietā, kur tas ir ne-
pieciešams. šie sildītāji ir piemēroti sienu un krāsoju-
mu žāvēšanai (nerada putekļus), ierīču un cauruļvadu 
atkausēšanai, kā arī darba vietu sildīšanai. šī efektīvā 
tehnoloģija ļauj ievērojami ietaupīt enerģiju un var tikt 
izmantota putekļainās platībās un ārpus telpām.

1-43 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā
  rūpniecībā
  noliktavās

PIEKARINĀMI  
SILDĪTĀJI

pakarināšanai pielāgoti Master sildītāji ar integrētu pa-
celšanas rāmi. tie ir piemēroti vietām ar augstu gaisa 
plūsmas nepieciešamību, piemēram, siltumnīcām vai 
dzīvnieku novietnēm, noliktavām, darbnīcām u.c. līdzī-
gām vietām. tie var tikt aprīkoti ar standarta dīzeļdeg-
vielas, šķidrās propāna gāzes vai dabasgāzes degli.

47-134 kW   lauksaimniecībā
  Būvniecībā
  rūpniecībā
  noliktavās

NETIEŠĀS GAISA  
PLŪSMAS 
DĪZEļDEGVIELAS  
UN CIETĀ KURINĀMĀ 
SILDĪTĀJI

netiešas gaisa plūsmas „Master” sildītāji nodrošina 
lielu karstā gaisa plūsmu. uzstādīšana ir ļoti vien-
kārša: atliek pieslēgt un ieslēgt ierīci.

33-71 kW   lauksaimniecībā
  rūpniecībā
  noliktavās

TABULA kā izvēlēt vislabāko ierīci jūsu vajadzībām.
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telpu 
apsilde

atsevišĶu 
vietu sildīšana

apsildot 
BŪvlaukuMus

apsildot CeĻu 
reMontdarBu 
laikā

žāvēJot ēkas 
un krāsu

RISINĀJUMI APSILDĪŠANAI:
BŪvnieCīBā, ražošanā un loĢistikā,  
darBnīCāM un garāžas

tiešas gaisa 
plŪsMas 

dīzeĻdegvielas
sildītāJi

netiešas gaisa 
plŪsMas  

dīzeĻdegvielas 
sildītāJi

ventilatora 
tipa 

elektriskie 
sildītāJi

gāzes 
sildītāJi 

inFrasarkano 
staru  

dīzeĻdegvielas 
sildītāJi

inFrasarkano 
staru 

sildītāJiPIELIETOJUMS

BŪVNIECĪBĀ

RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA

atsevišĶu 
vietu sildīšana

telpu 
apsilde

DARBNĪCAS UN GARĀŽAS
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tiešas gaisa 
plŪsMas 

dīzeĻdegvielas
sildītāJi

netiešas gaisa 
plŪsMas  

dīzeĻdegvielas 
sildītāJi

ventilatora 
tipa 

elektriskie 
sildītāJi

gāzes 
sildītāJi 

inFrasarkano 
staru  

dīzeĻdegvielas 
sildītāJi

inFrasarkano 
staru 

sildītāJi

RISINĀJUMI APSILDĪŠANAI:
zeMkopīBā, MilitārāM vaJadzīBāM, 
pasākuMieM, ārkārtas

PIELIETOJUMS

apsildot 
telpas 
MāJlopieM

apsildot 
siltuMnīCas

apsildot 
noliktavu 
telpas

žāvēJot 
laBīBu

ZEMKOPĪBĀ

apsildot 
ārtelpas

apsildot  
teltis

PASĀKUMIEM UN 
MILITĀRĀM VAJADZĪBĀM

telpu  
sildīšana

atsevišĶu  
vietu sildīšana

ĀRKĀRTAS
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PIEDERUMI

FOTOATTĒLS PIEDERUMI KODS APRAKSTS SILDĪTĀJI

Degvielas 
iepriekšējas 
uzsildīšanas sildītājs

4031.120
4100.827

B 230, B 360, Bv 110, Bv 170, Bv 290, Xl 9
B 130, B 180, Bv 77

Istabas 
termoregulators  
ar TH5 kabeli

4150.105
4150.112

3 m
10 m

tiešas gaisa plŪsMas degvielas sildītāJi,  
netiešas gaisa plŪsMas degvielas sildītāJi, air-Bus, 
B 18, B 30, rs 30, rs 40, Xl 9

Digitālais 
termostats THD 
ar 5 metru vadu

4150.106
sildītājiem, kas ražoti 
2015. gadā vai vēlāk

Bv 110, Bv 170, Bv 290, Bv 310, Bv 470, Bv 690, CF 75, 
green 310, green 470

Ratiņi
4103.925
4201.159

B 35, B 70
Xl 6

Manometri
4109.427
4109.435
4201.187

0-0,6 bar
0-16 bar
0-25 bar

tiešas gaisa plŪsMas eĻĻas sildītāJi – zeMa spiediena
B 180, B 230, B 360, Bv 77, Bv 110, Bv 170, Bv 290, Xl 9
Xl 6

Pagarinātājs

4511.031
4511.033
4511.035
4511.032
4511.034
4511.036

5 m
5 m
5 m
10 m
10 m
10 m

B 5, B 9
B 15, B 18, B 22
B 30, rs 30, rs 40
B 5, B 9
B 15, B 18, B 22
B 30, rs 30, rs 40

1 virziena izeja
4514.097
4514.093

Ø 600 mm
Ø 700 mm

Bv 470
Bv 690

2 virzienu izeja
izmantojams 1 kanāla 
gaisa plūsmas izejai

4514.096
4514.080
4511.808
4511.807
4033.230
4033.229

2 x Ø 400 mm
2 x Ø 500 mm
2 x Ø 225 mm
2 x Ø 290 mm
2 x Ø 310 mm
2 x Ø 410 mm

Bv 470
Bv 690
B 18
B 30
Bv 110, Bv 170
Bv 290

4 virzienu izeja 4514.789 4 x Ø 225 mm Bv 310

Elastīgas caurules
melns un dzeltens
pirmie 2 m izgatavoti 
no materiāla, kas iztur 
150°C karstumu

4515.557
4515.550
4515.553

4515.558
4031.401

4515.551
4515.554
4515.552
4031.038
4515.556

Ø 230 mm - 7,6 m
Ø 305 mm - 3 m
Ø 305 mm - 7,6 m

Ø 350 mm - 7,6 m
Ø 407 mm - 7,6 m

Ø 407 mm - 15 m
Ø 450 mm - 7,6 m
Ø 508 mm - 7,6 m
Ø 610 mm - 7,6 m
Ø 710 mm - 7,6 m

Bv 310 (4 virzienu izeja), B 18 (2 virzienu izeja)
Bv 77
Bv 470 (4 virzienu izeja), Bv 77, Bv 110 (2 virzienu izeja),
Bv 170 (2 virzienu izeja), B 18, B 30 (2 virzienu izeja)
Bv 690 (4 virzienu izeja)
Bv 110, Bv 170, Bv 290 (2 virzienu izeja), Bvs 170, B 30, 
Bv 470 (2 virzienu izeja)
B 30
Bv 310 (1 virziena izeja), green 310
Bv 690 (2 virzienu izeja), rs 30, rs 40
Bv 290, Bvs 290, Bv 470 (1 virziena izeja), green 470
Bv 690 (1 virziena izeja)

Elastīgas caurules
balts
pirmie 2 m izgatavoti 
no materiāla, kas iztur 
150°C karstumu

4515.588

4515.589 

4515.590
4515.587

Ø 305 mm - 7,6 m

Ø 407 mm - 7,6 m

Ø 508 mm - 7,6 m
Ø 610 mm - 7,6 m

Bv 470 (4 virzienu izeja), Bv 77, Bv 110 (2 virzienu izeja),  
Bv 170 (2 virzienu izeja), B 18, B 30 (2 virzienu izeja)
Bv 110, Bv 170, Bv 290 (2 virzienu izeja), Bvs 170, B 30, 
Bv 470 (2 virzienu izeja)
Bv 690 (2 virzienu izeja), rs 30, rs 40
Bv 290, Bvs 290, Bv 470 (1 virziena izeja), green 470

Perforētas caurules

Savienojumu  
komplekts  
vienvirziena izvadei

4514.593
4514.594
4517.617

4517.719
4518.181
4517.720
4517.721

Ø 509 mm - max. 25 m
Ø 611 mm - max. 50 m
Ø 713 mm - max. 50 m

Ø 509 mm
Ø 611 mm
Ø 611 mm
Ø 713 mm

Bv 310, green 310
Bv 470, green 470 
Bv 690

Bv 310, green 310
Bv 470
green 470
Bv 690

Cauruļvada paka-
ramais perforētām 
caurulēm

4517.716
4517.717
4517.718

Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 700 mm

Bv 310, green 310
Bv 470, green 470
Bv 690
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PIEDERUMI

FOTOATTĒLS PIEDERUMI KODS APRAKSTS SILDĪTĀJI

Redukcijas 
gredzenu  
komplekts

4032.950
4031.909
4031.910
4210.180

Ø 294 mm
Ø 400 mm
Ø 600 mm
Ø 500 mm

Bv 77
Bv 110, Bv 170, Bvs 170
Bv 290, Bvs 290
rs 30, rs 40

Elastīgo cauruļu 
soma

4515.592
4515.591
4515.593

Ø 305 mm
Ø 407 mm
Ø 610 mm

Lietus aizsargs
4514.652
4514.651
4514.650

Bv 77
Bv 110, Bv 170
Bv 290

Ritenis

4117.121
4514.628
4514.601
4514.618

Xl 9
Bv 310
Bv 470
Bv 690

Izkliedētājs
4517.744
4517.745
4517.746

Ø 300 mm
Ø 400 mm
Ø 600 mm

Bv 77, Bv 470 (4 virzienu izeja), B 18
Bv 110, Bv 170, Bv 470 (2 virzienu izeja), B 30
Bv 290, Bv 470 (1 virziena izeja)

Degvielas vads 4 m 4031.460 Bv 310, Bv 470, Bv 690

Degvielas kauss 4515.932 Bv 310, Bv 470, Bv 690

Degvielas tvertne
4514.091
4514.098
4514.099

85 l
140 l
200 l

Bv 310
Bv 470
Bv 690

Augšdaļa
4514.084
4514.085
4514.086

Bv 310
Bv 470
Bv 690

BAT3 3Ah litija 
akumulators

4106.312 Blp 17M dC

CHA akumulatora 
lādētājs

4106.313 Blp 17M dC

Glabāšanas 
komplekts

4117.383 Xl 9

Izejas caurule 1 m 
no nerūsošā tērauda

4013.260
4013.243
4013.245

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

Bv 77
Bv 110, Bv 170, Bv 290, Bv 310
Bv 470, Bv 690

Izejas posms 90°  
no nerūsošā tērauda

4013.261
4013.247
4013.248

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

Bv 77
Bv 110, Bv 170, Bv 290, Bv 310
Bv 470, Bv 690

Dūmvada uzliktnis 
no nerūsošā 
tērauda

4013.262
4013.249
4013.250

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

Bv 77
Bv 110, Bv 170, Bv 290, Bv 310
Bv 470, Bv 690

Gaisa pārstrādes 
komplekts

4100.826
4100.825
4517.778
4517.002
4517.001

Bv 110, Bv 170
Bv 290 
Bv 310 
Bv 470 
Bv 690
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TIEŠAS GAISA PLŪSMAS  
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI
zeMa spiediena
nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

patentēts

B 35 
B 70

patentēts

B 100
B 150

B 300

patentēts

papildpiederuMi:

 ^ liela gaisa plūsma
 ^ iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^ divi eļļas filtri: eļļas tvertnes filtrs un sūkšanas filtrs
 ^ dzinējs ar termisku izolāciju
 ^ liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^ degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^ komplektācijā iekļauti ratiņi modeļiem B 100, B 150 un B 300
 ^ eļļas tvertne ar līmeņa rādītāju
 ^ viegla pārvietošana
 ^ viegla apkope

dīzeĻdeg-
vielas

Ratiņi 
B 35, B 70
4103.925

Istabas termoregulators 
TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

SPECIFIKĀCIJAS B 35 B 70 B 100 B 150 B 300

sildīšanas jauda

kW 10 20 29 44 44/88

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500 150.500-301.000

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900 37.900-75.800

gaisa plūsma m3/h 280 400 800 900 900/1.800

degvielas autonomija  h 16 10 16 10 23/12

termoregulatora vadība papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5

degvielas patēriņš kg/h 0,8 1,6 2,3 3,5 3,5/7

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

elektroenerģija kW 0,08 0,18 0,23 0,28 0,28/0,56

nominālā strāva a 0,35 0,8 1,0 1,2 1,2/2,4

aizsardzība ip41 ip41 ip41 ip41 ip41

tvertnes tilpums l 15 19 44 44 105

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450 1600 x 750 x 900

svars neto/bruto kg 14/16 15/18 25/28 25/28 53/70

palete gab. 15 15 10 10 1
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nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

TIEŠAS GAISA PLŪSMAS  
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI
augsta spiediena

 ^  iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^  iespējams pieslēgt degvielas iepriekšējas uzsildīšanas sildītājam
 ^  pārkaršanas termoregulators
 ^  ierīces dzesēšana pēc izslēgšanas
 ^  dzinējs ar termisku izolāciju
 ^  Caurspīdīgs ārējais sūkšanas filtrs
 ^  trīs eļļas filtri: eļļas sūkņa filtrs, iesūkšanas filtrs un ieplūdes filtrs
 ^  liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^  degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^  eļļas tvertne ar līmeņa rādītāju
 ^  ratiņi (iekļauti komplektācijā)
 ^  augstas kvalitātes degvielas sūknis
 ^  viegla apkope, izmantojot ārējo sūkni
 ^  kontroles led

B 230
B 360

B 130
B 180

papildpiederuMi:

Degvielas iepriekšējas 
uzsildīšanas sildītājs
B 130, B 180 - 4100.827
B 230, B 360 - 4031.120

Istabas termoregulators 
TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

SPECIFIKĀCIJAS B 130 B 180 B 230 B 360

sildīšanas jauda

kW 31 48 65 111

Btu/h 106.000 165.000 222.000 379.000

kcal/h 26.700 41.200 56.000 95.460

gaisa plūsma m3/h 1.550 1.550 3.000 3.300

degvielas autonomija h 12 8 10 10

termoregulatora vadība papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5

degvielas patēriņš kg /h 2,47 3,8 5,2 8,83

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50-60

elektroenerģija kW 0,3 0,3 0,8 1,06

nominālā strāva a 1,5 1,5 3,5 4,6

aizsardzība ip41 ip41 ip41 ip41

tvertnes tilpums l 36 36 65 105

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

svars neto/bruto kg 29/33 30/34 57/72 84/105

palete 8 8 1 1

dīzeĻdeg-
vielas
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NETIEŠAS GAISA PLŪSMAS  
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI
augsta spiediena

BV 110
BV 170
BV 290

 ^   attīrīts karstais gaiss
 ^   iespēja pievienot pie elastīgas caurules
 ^   izplūdes gāzes caurule
 ^   siltummainis
 ^   iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^   iespējams pieslēgt degvielas iepriekšējas uzsildīšanas sildītājam
 ^   pārkaršanas termoregulators
 ^   ierīces dzesēšana pēc izslēgšanas
 ^   dzinējs ar termisku izolāciju
 ^   Caurspīdīgs ārējais sūkšanas filtrs
 ^   trīs eļļas filtri: eļļas sūkņa filtrs, iesūkšanas filtrs un ieplūdes filtrs
 ^   liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^   degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^   eļļas tvertne ar līmeņa rādītāju
 ^   ratiņi (iekļauti komplektācijā)
 ^   augstas kvalitātes degvielas sūknis
 ^   viegla apkope, izmantojot ārējo sūkni
 ^   kontroles led

BV 77

SPECIFIKĀCIJAS BV 77 BV 110 BV 170 BV 290

sildīšanas jauda
kW 20 33 47 81

Btu/h 68.300 112.800 160.400 276.300

kcal/h 17.200 28.400 40.400 69.600

gaisa plūsma m3/h 1.550 1.800 1.800 3.300

degvielas autonomija h 19 21 14 13

termoregulatora vadība papildaprīkojums papildaprīkojums papildaprīkojums papildaprīkojums

degvielas patēriņš kg /h 1,67 2,71 3,9 6,8

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50-60

elektroenerģija kW 0,3 0,8 0,8 1,06

nominālā strāva a 1,5 3,5 3,5 4,6

aizsardzība ip41 ip41 ip41 ip41

tvertnes tilpums l 36 65 65 105

dūmvada caurules Ø mm 120 150 150 150

degšanas kameras cauruma Ø mm 230 340 340 400

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1330 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

svars neto/bruto kg 33/37 61/77 65/84 100/124

palete gab. 8 1 1 1

dīzeĻdeg-
vielas
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NETIEŠAS GAISA PLŪSMAS  
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI
augsta spiediena

GAISA CAURUļVADS

A B H C D

A B

H

C D

gaisa 
plŪsMas 

ieeJas 
šĻŪtene

Ø gaisa 
plŪsMas 

ieeJas 
šĻŪtene

gaisa 
pārstrādes 
koMplekts

redukCiJas 
gredzenu 
koMplekts

Ø gaisa 
plŪsMas 

izeJas  
diaMetrs

gaisa 
plŪsMas 

izeJas 
šĻŪtene

4515.553 305 mm 4100.826
Bv 110
Bv 170

4031.909 407 mm 4031.401

4031.401 407 mm 4100.825 Bv 290 4031.910 610 mm 4031.038

Istabas termoregulators 
TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Elastīgas caurules - 1 virziena izeja
Bv 77 - Ø 305 mm - 3 m - 4515.550 
Bv 77 - Ø 305 mm - 7,6 m 
- 4515.553
Bv 110, Bv 170 - Ø 407 mm 
- 4031.401
Bv 290 - Ø 610 mm - 4031.038
Elastīgas caurules - 2 virzienu izeja
Bv 110, Bv 170 - Ø 305 mm 
- 4515.553
Bv 290 - Ø 407 mm - 4031.401

Elastīgas caurules balts
Bv 77 - Ø 305 mm - 7,6 m 
- 4515.588
Bv 110, Bv 170 - Ø 407 mm  
- 7,6 m - 4515.589
Bv 290 - Ø 610 mm - 7,6 m 
- 4515.587

Izejas caurule 1 m  
no nerūsošā tērauda
Bv 77 - Ø 120 mm - 4013.260
Bv 110, Bv 170, Bv 290
- Ø 150 mm - 4013.243

Digitālais termostats THD  
ar 5 metru vadu
4150.106
sildītājiem, kas ražoti 10.2015.  
gadā vai vēlāk

Redukcijas gredzenu komplekts
Bv 77 - Ø 294 mm - 4032.950
Bv 110, Bv 170 - Ø 400 mm 
- 4031.909
Bv 290 - Ø 600 mm - 4031.910

Lietus aizsargs
Bv 77 - 4514.652
Bv 110, Bv 170 - 4514.651
Bv 290 - 4514.650

Master lietus aizsargs palielina statisko ip aizsardzības vērtību līdz ip44

Gaisa pārstrādes 
komplekts
Bv 110, Bv 170 
- 4100.826
Bv 290 - 4100.825

Izejas posms 90°  
no nerūsošā tērauda
Bv 77 - Ø 120 mm - 4013.261
Bv 110, Bv 170, Bv 290  
- Ø 150 mm - 4013.247

Degvielas iepriekšējas 
uzsildīšanas sildītājs
Bv 77 - 4100.827
Bv 110, Bv 170, Bv 290 
- 4031.120

2 virzienu izeja
Bv 110, Bv 170 
- 2 x Ø 310 mm - 4033.230
Bv 290 - 2 x Ø 410 mm 
- 4033.229

Izkliedētājs
Bv 77 - Ø 300 mm - 4517.744
Bv 110, Bv 170 - Ø 400 mm  
- 4517.745 
Bv 290 - Ø 600 mm - 4517.746

Dūmvada uzliktnis  
no nerūsošā tērauda
Bv 77 - Ø 120 mm 
- 4013.262
Bv 110, Bv 170, Bv 290
- Ø 150 mm - 4013.247

papildpiederuMi:

dīzeĻdeg-
vielas
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propāns/
Butāns

daBasgāze

NETIEŠAS GAISA PLŪSMAS  
„AIR-BUS” SILDĪTĀJI
augsta spiediena

BV 310
 ^   attīrīts karstais gaiss
 ^   sasniegts spiediens 100 pa
 ^   iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^   iespēja pievienot 4, 2 vai 1 elastīgu cauruli
 ^   izplūdes gāzes caurule
 ^   atsevišķs riello deglis
 ^   darba režīma pārslēgšana vasara–ziema pieejama tikai 

ventilācijas sistēmai
 ^   degvielas iepriekšēja uzsildīšana
 ^   liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^   ventilatora vadības termoregulators ar automātiskas 

atiestatīšanas funkciju
 ^   ventilatora vadības termoregulators ar manuālu atiestatīšanas 

funkciju
 ^   divi eļļas filtri: eļļas sūkņa filtrs un sūkšanas filtrs
 ^   ar degvielas iesildīšanas filtru
 ^   īpaši efektīvs siltummainis
 ^   degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^   ratiņi (iekļauti komplektācijā)
 ^   pēc pieprasījuma: gāzes deglis eļļas degļa vietā

Pieejami modeļi 
ar 4 vai 1 gaisa 
plūsmas izeju

BV 470
BV 690 Vairākas nerūsošā 

tērauda caurules ar 
turbulizatoru nodrošina 
augstu veiktspēju un 
vieglu apkopi

SPECIFIKĀCIJAS BV 310FS BV 470FS BV 690FS BV 690FT

sildīšanas jauda

kW 75 134 220 220

Btu/h 256.000 460.000 751.000 751.000

kcal/h 64.500 115.000 190.000 190.000

gaisa plūsma m3/h 4.400 8.000 12.500 12.500

ventilators aksiāls aksiāls aksiāls aksiāls

termoregulatora vadība papildaprīkojums papildaprīkojums papildaprīkojums papildaprīkojums

degvielas patēriņš kg/h 6,4 11,3 18,5 18,5

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

230
50

230
50

230
50

3n 400
50

elektroenerģija kW 1,1 2,03 3,68 3,4

nominālā strāva  a 6,2 8,8 16 5,8

aizsardzība ip43 ip43 ip43 ip43

dūmvada caurules Ø mm 150 200 200 200

degšanas kameras cauruma Ø mm
1 x 450 4 x 270

1 x 600
4 x 320
1 x 700

4 x 320
1 x 700

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1500 x 620 x 1080 2090 x 755 x 1230 2210 x 850 x 1380 2200 x 840 x 1470

svars neto/bruto kg 162/185 225/253 326/365 333/371

dīzeĻdeg-
vielas
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NETIEŠAS GAISA PLŪSMAS  
„AIR-BUS” SILDĪTĀJI
augsta spiediena

propāns/
Butāns

daBasgāze

Pēc pieprasījuma:  
ir pieejams modelis ar radiālo ventilatoru
Jauda ir 200 Pa

papildpiederuMi:

Gaisa pārstrādes komplekts
Bv 310 - komplekts 4517.788 - caurules 4517.620
Bv 470 - komplekts 4517.002 - caurules 4517.621
Bv 690 - komplekts 4517.001 - caurules 4517.622

Istabas termoregulators 
TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Degvielas tvertne
Bv 310 - 85 l - 4514.091
Bv 470 - 140 l - 4514.098
Bv 690 - 200 l - 4514.099

Elastīgas caurules 7,6 m
4 virzienu izeja
Bv 310 - Ø 230 mm - 4515.557
Bv 470 - Ø 305 mm - 4515.553
Bv 690 - Ø 350 mm - 4515.558
2 virzienu izeja
Bv 470 - Ø 407 mm - 4031.401
Bv 690 - Ø 508 mm - 4515.552
1 virziena izeja
Bv 310 - Ø 450 mm - 4515.554
Bv 470 - Ø 610 mm - 4031.038
Bv 690 - Ø 710 mm - 4515.556

1 virziena izeja
Bv 470 - Ø 600 mm - 4514.097
Bv 690 - Ø 700 mm - 4514.093

Uguns slāpētājs
Bv 310 - Ø450 mm - 4150.122
Bv 470 - Ø560 mm - 4150.123
Bv 690 - Ø710 mm - 4150.124

Degvielas vads 4 m
(nepieciešami 2 gab. 1 ierīcei: 
padeves vads un atgriešanas vads)
4031.460

Perforētas caurules
Bv 310 - Ø 509 mm - max. 25 m - 4514.593 
Bv 470 - Ø 611 mm - max. 50 m - 4514.594 
Bv 690 - Ø 713 mm - max. 50 m - 4517.617

Savienojumu komplekts vienvirziena izvadei
Bv 310 - Ø 509 mm - 4517.719
Bv 470 - Ø 611 mm - 4518.181
Bv 690 - Ø 713 mm - 4517.721

2 kanālu gaisa plūsmas izeja, 
kas izmantojama 1 kanāla gaisa 
plūsmas izejai
Bv 470 - 2 x Ø 400 mm - 4514.096
Bv 690 - 2 x Ø 500 mm - 4514.080

Digitālais termostats THD  
ar 5 metru vadu
4150.106
sildītājiem, kas ražoti 07.2015. 
gadā vai vēlāk

Augšdaļa
Bv 310 - 4514.084
Bv 470 - 4514.085
Bv 690 - 4514.086

Degvielas 
kauss
4515.932

Ritenis
4117.121

4 virzienu izeja
Bv 310 
- 4 x Ø 225 mm  
- 4514.789

dīzeĻdeg-
vielas
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elektriskie

VENTILATORA TIPA
ELEKTRISKIE SILDĪTĀJI

B 2
B 3

B 2PTC

B 5
B 9
B 15
B 22

 ^   automātiska atiestatīšana
 ^   iebūvēts istabas termoregulators
 ^   nepatērē skābekli
 ^   Bez dūmiem, nepatīkamām smakām, mitruma
 ^   darba režīma pārslēgšana vasara–ziema pieejama tikai 

ventilācijas sistēmai
 ^   zems trokšņu līmenis
 ^   dzinējs ar termisku aizsardzību
 ^   pārkaršanas termoregulators
 ^   regulējams siltuma līmenis

Pagarinātājs
B 5, B 9 - 5 m - 4511.031
B 5, B 9 - 10 m - 4511.032
B 15, B 22 - 5 m - 4511.033
B 15, B 22 - 10 m - 4511.034

papildpiederuMi:

SPECIFIKĀCIJAS B 2PTC B 2 B 3 B 5 B 9 B 15 B 22

sildīšanas jauda

kW 1/2 1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22

Btu/h 3.400-6.800 3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 515.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100

kcal/h 860-1.720 860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900

gaisa plūsma m3/h 97 184 510 510 800 1.700 2.400

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

230
50

230
50-60

230
50-60

3n 400
50-60

3n 400
50-60

3n 400
50-60

3n 400
50-60

kontaktdakša (vīr.) no sildītāja puses 16a/3p 16a/3p 16a/3p 16a/5p 16a/5p 32a/5p 32a/5p

nominālā strāva a 8,7 8,7 14,5 7,2 13 22 32

pārslēdzēja poz. 1 1 kW izslēgts izslēgts izslēgts izslēgts izslēgts izslēgts

pārslēdzēja poz. 2 2 kW ventilators ventilators ventilators ventilators ventilators ventilators

pārslēdzēja poz. 3/4 kW - 1,0/2,0 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0

termoregulatora vadība iekļauts komplektācijā iekļauts komplektācijā iekļauts komplektācijā iekļauts komplektācijā iekļauts komplektācijā iekļauts komplektācijā iekļauts komplektācijā

temperatūras diapazons °C 0-40 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

aizsardzība ip21 ip24 ip24 ip24 ip24 ip24 ip24

iepakojuma izmēri  
(g x p x a) mm 200 x 200 x 200 240 x 220 x 260 280 x 270 x 440 370 x 310 x 390 420 x 330 x 430 370 x 480 x 530 380 x 550 x 630

svars neto/bruto kg 1,9/2,1 3,7/4,2 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,3 15/15,9 20/22,8

palete gab. 160 75 48 40 24 15 12
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elektriskie

VENTILATORA TIPA ELEKTRISKIE SILDĪTĀJI
ar vadīšanas kanālu

 ^  iespēja pievienot pie elastīgas caurules
 ^  lieli riteņi atvieglo pārvietošanu
 ^  ar strāvas kabeli
 ^  pacelšanas atveres (B 30)
 ^  Manuāla atiestatīšana
 ^  iebūvēts istabas termoregulators (rs 30, rs 40)
 ^  iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^  nepatērē skābekli
 ^  Bez dūmiem, nepatīkamām smakām, mitruma
 ^  darba režīma pārslēgšana vasara–ziema pieejama tikai  

 ventilācijas sistēmai
 ^  zems trokšņu līmenis
 ^  dzinējs ar termisku aizsardzību
 ^  pārkaršanas termoregulators
 ^  regulējams siltuma līmenis

B 18
B 30

RS 30
RS 40

papildpiederuMi:

gaida patenta reĢistrāCiJu

Adaptera 
gredzena 
komplekts 
modeļiem
rs 30 
rs 40
4210.180

Istabas termoregu-
lators TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Elastīgas caurules 1 virziena izeja
B 18 - Ø 305 mm - 7,6 m - 4515.553
B 30 - Ø 407 mm - 7,6 m - 4031.401
B 30 - Ø 407 mm - 15 m - 4515.551
rs 30, rs 40 - Ø 508 mm - 7,6 m 
- 4515.552
Elastīgas caurules 2 virzienu izeja
B 18 - 2 x Ø 230 mm - 4515.557
B 30 - 2 x Ø 305 mm - 4515.553

Pagarinātājs
B 18 - 5 m - 4511.033
B 18 - 10 m - 4511.034
B 30, rs 30, rs 40 
- 5 m - 4511.035
B 30, rs 30, rs 40 
- 10 m - 4511.036

2 virzienu izeja
B 18 - Ø 225 mm - 4511.808
B 30 - Ø 290 mm - 4511.807

SPECIFIKĀCIJAS B 18 B 30 RS 30 RS 40

sildīšanas jauda

kW 9/18 15/30 15/30 13/26/40

Btu/h 30.700-61.400 51.200-102.400 51.200-102.400 44.360-136.500

kcal/h 7.740-15.480 12.900-25.800 12.900-25.800 11.200-34.400

gaisa plūsma m3/h 1.700 3.500 3.100 3.100

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

3~ 400
50-60

3~ 400
50-60

3~380-400
50

3~380-400
50

kontaktdakša (vīr.) no sildītāja puses 32a/5p 63a/5p 63a/5p 63a/5p

nominālā strāva a 26 43,5 43 58

pārslēdzēja poz. 1 izslēgts izslēgts izslēgts ventilators

pārslēdzēja poz. 2 ventilators ventilators ventilators 13 kW

pārslēdzēja poz. 3/4 kW 9/18 15/30 15/30 26/40

termoregulatora vadība papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 iebūvēts iebūvēts

temperatūras diapazons < 25 < 25 < 25 -5 - +35 -5 - +35

aizsardzība ip24 ip24 ip20 ip20

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 600 x 400 x 460 1050 x 600 x 820 740 x 630 x 770 870 x 630 x 770

svars neto/bruto kg 27/29,3 53/63 38/42 46/52

palete gab. 16 1 6 6
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GĀZES SILDĪTĀJI
MeHāniski 14,4v propāns/

Butāns

nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

 ^   darbojas ar litija jonu akumulatoru vai strāvas adapteri
 ^   darbojas tikai pie 14,4 v strāvas un tādēļ nodrošina 

augstāko elektrodrošību
 ^   sildītājs ir aprīkots ar līdzstrāvas bezkontaktu dzinējiem un 

elektronisko dēli barošanas pārvaldībai, kas nodrošina īpaši 
zemu enerģijas patēriņu: tikai 10% no enerģijas, ko patērē 
parasts maiņstrāvas sildītājs

 ^   pieejama pilnīga pārnesamība: ierīci var darbināt, izmantojot 
strāvu vai akumulatoru

 ^   aprīkots ar Master litija jonu akumulatoru Bat3
 ^   220 v maiņstrāvas vai 110 v maiņstrāvas strāvas adapteris 

iekļauts komplektācijā
 ^   Manuāla aizdedze
 ^   regulētājam ir drošības vārsts, kas apstādina gāzes plūsmu 

caurules plaisu gadījumā
 ^   regulētājs un gāzes vads iekļauts komplektācijā
 ^   dzinējs ar termisku aizsardzību
 ^   pārkaršanas termoregulators
 ^   regulējams siltuma līmenis
 ^   8 stundu autonomija 
 ^   40 minūšu uzlādes laiks

BLP 17MDC

koMplektāCiJā ietilpst:

patentēts

Strāvas 
adapters  
220 V un 
110 V

CHA „Master” akumulatora 
lādētājs
4106.313
nodrošina ātru akumulatora 
uzlādi (vidēji mazāk nekā 1 stundā). 
CHa „Master” akumulatora lādētājs ir 
saderīgs ar 110/240 v un 50/60 Hz.

BAT3 3Ah  
„Master” litija akumulators
4106.312
tā nodrošina ilgu autonomiju: vairāk nekā 8 stundas, 
nepieslēdzot pie tīkla. Bat3 „Master” akumulatoru 
var ērti noņemt un uzlādēt. Bat3 „Master” litija 
akumulators nodrošina vairāk nekā tūkstoš uzlādes.

SPECIFIKĀCIJAS BLP 17M DC

sildīšanas jauda

kW 10-16

Btu/h 34.200-54.800

kcal/h 8.600-13.800

spiediens bar 0,7

aizdedze Manuāls

Bat3 akumulatora autonomija h 8

termoregulatora vadība nav pieejams

gaisa plūsma m3/h 300

degvielas patēriņš kg/h 1,16

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

110-240
50-60

vai 14,4 v akumulators

elektroenerģija kW 0,005

nominālā strāva a 0,4

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 550 x 230 x 300

svars neto/bruto kg 4/7,5

palete gab. 49
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GĀZES SILDĪTĀJI
MeHāniski propāns/

Butāns

nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

 ^ Manuāla aizdedze
 ^ elektrovārsts
 ^ drošības vārsts ar termosavienojumu
 ^ regulētājam ir drošības vārsts, kas apstādina gāzes plūsmu 

caurules plaisu gadījumā
 ^ regulētājs un gāzes vads iekļauts komplektācijā
 ^ dzinējs ar termisku aizsardzību
 ^ pārkaršanas termoregulators
 ^ regulējams siltuma līmenis
 ^ viegla apkope

BLP 17M 
BLP 33M 
BLP 53M 
BLP 73M

patentēts

Vairāku balonu savienošanas cauruļu komplekts
DE/AT/DK/NL/PL:
gāzes šļūtene - 4515.901
gāzes reduktors - 4515.902 
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
gāzes šļūtene - 4515.914 
gāzes reduktors - 4515.912

SPECIFIKĀCIJAS BLP 17M BLP 33M BLP 53M BLP 73M

sildīšanas jauda

kW 10-16 18-33 36-53 49-73

Btu/h 34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300

kcal/h 8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800

spiediens bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5

aizdedze Manuāls Manuāls Manuāls Manuāls

termoregulatora vadība nav pieejams nav pieejams nav pieejams nav pieejams

gaisa plūsma m3/h 300 1.000 1.450 2.300

degvielas patēriņš  kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

elektroenerģija kW 0,053 0,06 0,11 0,218

nominālā strāva a 0,23 0,26 0,48 0,95

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 550 x 230 x 300 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510

svars neto/bruto kg 4,5/5,5 7,5/9 13/15 15/17

palete gab. 49 36 16 16
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GĀZES SILDĪTĀJI
elektriski propāns/

Butāns

nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

BLP 33ET 
BLP 53ET 
BLP 73ET 

patentēts

 ^ elektroniskā aizdedze
 ^ dubults elektrovārsts
 ^ elektrods veic nepārtrauktu liesmas klātesamības pārbaudi
 ^ iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^ ierīces dzesēšana pēc izslēgšanas
 ^ Blp 103et modelim ratiņi iekļauti komplektācijā
 ^ regulētājam ir drošības vārsts, kas apstādina gāzes 

plūsmu caurules plaisu gadījumā
 ^ regulētājs un gāzes vads iekļauts komplektācijā
 ^ dzinējs ar termisku aizsardzību
 ^ pārkaršanas termoregulators
 ^ regulējams siltuma līmenis
 ^ spēcīga un izturīga konstrukcija
 ^ viegla apkope

BLP 103ET

papildpiederuMi:

Istabas termoregu-
lators TH 5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Vairāku balonu savienošanas cauruļu komplekts
DE/AT/DK/NL/PL:
gāzes šļūtene - 4515.901
gāzes reduktors - 4515.902 
ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:
gāzes šļūtene - 4515.914 
gāzes reduktors - 4515.912

SPECIFIKĀCIJAS BLP 33ET BLP 53ET BLP 73ET BLP 103ET

sildīšanas jauda

kW 18-33 36-53 49-73 57-103

Btu/h 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700

kcal/h 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600

spiediens bar 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0

aizdedze elektronisks elektronisks elektronisks elektronisks

termoregulatora vadība papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tH5

gaisa plūsma m3/h 1.000 1.450 2.300 3.260

degvielas patēriņš  kg/h 2,4 3,78 5,02 6,66

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

elektroenerģija kW 0,074 0,126 0,23 0,23

nominālā strāva a 0,32 0,55 1,00 1,00

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510 940 x 390 x 620

svars neto/bruto kg 7,5/9 13/15 15/17 22,3/27,5

palete gab. 36 16 16 6
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INFRASARKANO STARU SILDĪTĀJI
elektriskie

 ^  Bez trokšņa
 ^  siltuma izstarotājs
 ^  Bez gaisa plūsmas
 ^  tūlītēja sildīšana
 ^  nepatērē skābekli
 ^  Bez dūmiem, bez putekļiem, nepatīkamām smakām, mitruma
 ^  100% efektivitāte
 ^  īsviļņu lampa
 ^  lampu kalpošanas laiks: 5000 stundas
 ^  Mēreni spilgtas lampas zelta krāsā

HALL 1500

HALL 3000

TS 3A

papildpiederuMi:

Statīvs modelim HALL 1500
4012.321

T Ambient 20°C 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

TS 3 70°C 45°C 35°C 30°C

HALL 1500 70°C 45°C 35°C 28°C

THALL 3000 85°C 50°C 40°C 30°C

TS 3AHALL 3000HALL 1500

SPECIFIKĀCIJAS TS 3A HALL 1500 HALL 3000

sildīšanas jauda

kW 0,8 - 1,6 - 2,4 1,5 1,5/3,0

Btu/h 2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100-10.200

kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290-2.580

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

nominālā strāva  a 10,5 10,5 13,0

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 440 x 390 x 240 440 x 390 x 240 550 x 340 x 640

svars neto/bruto kg 7,5/8,5 4/5 10/12

palete gab. 32 36 12
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INFRASARKANO STARU 
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI

nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

XL 6

patentēts

Xl 6 ar ratiŅieM
vadīBas displeJs

papildpiederuMi:

Ratiņi
4201.159

Manometri
4201.187

SPECIFIKĀCIJAS XL 6

sildīšanas jauda

kW 17

Btu/h 58.000

kcal/h 14.600

degvielas patēriņš kg/h 1,35

degvielas autonomija  h 7

termoregulatora vadība iekļauts komplektācijā

elektroenerģija kW 0,2

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

nominālā strāva a 0,85

tvertnes tilpums l 11

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 600 x 380 x 580

svars neto/bruto kg 19/21

palete gab. 16

T Ambient 20°C 0,5 m 1 m 1,5 m

XL6 110°C 50°C 20°C

 ^   zems trokšņu līmenis
 ^   siltuma izstarotājs
 ^   Bez gaisa plūsmas
 ^   liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^   ierīces dzesēšana pēc izslēgšanas
 ^   degšanas kamera izgatavota no keramikas šķiedrām
 ^   uzstādīts digitālais termostats
 ^   iesūkšanas filtrs un ieplūdes filtrs
 ^   pārkaršanas termoregulators
 ^   aizsardzības funkcija, kas  

nodrošina sildītāja izslēgšanos  
pēc tā nokrišanas zemē

dīzeĻdeg-
vielas
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INFRASARKANO STARU 
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI

nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

 ^   zems trokšņu līmenis
 ^   siltuma izstarotājs
 ^   Bez gaisa plūsmas
 ^   liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^   ierīces dzesēšana pēc izslēgšanas
 ^   degšanas kamera izgatavota no keramikas šķiedrām
 ^   iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^   eļļas sūkņa filtrs, iesūkšanas filtrs un ieplūdes filtrs
 ^   regulējams gaisa plūsmas virziens/sasvēršana 
 ^   ratiņi (iekļauti komplektācijā)

XL 9

papildpiederuMi:

Glabāšanas 
komplekts
4117.383

Istabas termoregu-
lators TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Degvielas 
iepriekšējas 
uzsildīšanas 
sildītājs
4031.120

Manometri
4109.435

Ritenis
4117.121

SPECIFIKĀCIJAS XL 9ER XL 9SR

sildīšanas jauda

kW 43 29 43

Btu/h 146.900 99.300 146.900

kcal/h 37.000 25.000 37.000

degvielas patēriņš kg/h 3,37 2,3 3,37

degvielas autonomija  h 15 21 14

termoregulatora vadība papildaprīkojums tH5 papildaprīkojums tHs

elektroenerģija kW 0,14 0,16

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

nominālā strāva a 0,6 0,7

tvertnes tilpums l 60 60

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1200 x 750 x 1130 1200 x 750 x 1130

svars neto/bruto kg 72/89 69/85

palete gab. 1 1

T Ambient 20°C 1 m 2 m 3 m

XL9ER 150°C 50°C 20°C

dīzeĻdeg-
vielas
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TIEŠAS UN NETIEŠAS GAISA PLŪSMAS 
DĪZEļDEGVIELAS SILDĪTĀJI 
piekarināMi
nepieciešama telpas ventilācija pastāvīgai skābekļa piegādei.

 ^   piemēroti piekarināšanai (komplektācijā iekļauts montāžas 
rāmis piekarināšanai)

 ^   ārējā degvielas tvertne pēc nepieciešamības
 ^   ierīces svars ir neliels, jo iespējams noņemt degvielas tvertni
 ^   iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^   iespēja pievienot pie elastīgas caurules (modeļiem Bvs)
 ^   iespēja pievienot cauruli izplūdes dūmu izvadīšanai 

(modeļiem Bvs)
 ^   liela gaisa plūsma
 ^   pārkaršanas termoregulators
 ^   Caurspīdīgs ārējais sūkšanas filtrs
 ^   trīs eļļas filtri: eļļas sūkņa filtrs, iesūkšanas filtrs un ieplūdes filtrs
 ^   liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^   degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^   viegla apkope, izmantojot ārējo sūkni
 ^   komplektācijā iekļauti 2 degvielas vadi (ieplūdes un izplūdes vads)

TIEŠA GAISA 
PLŪSMA
BS 230 
BS 360

NETIEŠA GAISA 
PLŪSMA
BVS 170
BVS 290

papildpiederuMi:

Istabas termoregu-
lators TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Redukcijas gredzenu 
komplekts
Bvs 170 - Ø 400 mm  
- 4031.909
Bvs 290 - Ø 600 mm  
- 4031.910

Elastīgas caurules - 7,6 m
Bvs 170 - Ø 407 mm 
- 4031.401
Bvs 290 - Ø 610 mm 
- 4031.038

Degvielas 
iepriekšējas 
uzsildīšanas 
sildītājs
4031.120

Digitālais 
termostats THD  
ar 5 metru vadu
4150.106
sildītājiem, kas 
ražoti 10.2015. 
gadā vai vēlāk

SPECIFIKĀCIJAS BS 230 BS 360 BVS 170 BVS 290

sildīšanas jauda

kW 65,0 111,0 47,0 81,0

Btu/h 222.000 379.000 160.400 276.300

kcal/h 56.000 95.460 40.400 69.600

gaisa plūsma  m3/h 3.000 3.300 1.800 3.300

termoregulatora vadība papildaprīkojums papildaprīkojums papildaprīkojums papildaprīkojums

eļļas patēriņš kg/h 5,20 8,83 3,90 6,80

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50-60

220-240
50

220-240
50-60

elektroenerģija kW 0,8 1,06 0,8 1,06

nominālā strāva a 2,3 4,6 3,5 4,6

aizsardzība ip41 ip41 ip41 ip41

dūmvada caurules Ø mm - - 150 150

izvadīšanas vada Ø mm - - 340 400

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1300 x 650 x 700 1600 x 750 x 800 1300 x 650 x 890 1600 x 750 x 990

svars neto/bruto kg 46/65 72/96 54/73 87/108

palete gab. 1 1 1 1

dīzeĻdeg-
vielas
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propāns/
Butāns

daBas-
gāze

NETIEŠĀS GAISA PLŪSMAS 
DĪZEļDEGVIELAS UN GĀZES SILDĪTĀJI
piekarināMi

 ^  atsevišķs eļļas deglis
 ^  liesmas kontroles elektroniskā sistēma ar fotoelementu
 ^  ventilatora vadības termoregulators ar automātiskas  

 atiestatīšanas funkciju
 ^  ventilatora vadības termoregulators ar manuālu atiestatīšanas  

 funkciju
 ^  iespēja pievienot pie papildu istabas termoregulatora
 ^  darba režīma pārslēgšana vasara–ziema pieejama tikai  

 ventilācijas sistēmai
 ^  īpaši efektīvs siltummainis
 ^  degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^  divi eļļas filtri: eļļas sūkņa filtrs un sūkšanas filtrs
 ^  pēc pieprasījuma: dabasgāzes vai šķidrās propāna gāzes deglis

GREEN 310 
GREEN 470

papildpiederuMi:

Istabas termoregu-
lators TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Degvielas vads 4 m
4031.460
(nepieciešami 2 gab.  
1 ierīcei: padeves vads  
un atgriešanas vads)

Cauruļvada pakaramais 
perforētām caurulēm
green 310 - Ø 500 mm 
- 4517.716
green 470 - Ø 600 mm 
- 4517.717

Elastīgas caurules - 7,6 m
green 310 - Ø 450 mm 
- 4515.554
green 470 - Ø 610 mm 
- 4031.038

Perforētas caurules
green 310 - Ø 509 mm - max. 25m - 4514.593 
green 470 - Ø 611 mm - max. 50 m - 4514.594 

Savienojumu komplekts
green 310 - 4517.719
green 470 - 4517.720

Digitālais termostats 
THD ar 5 metru vadu
4150.106
sildītājiem, kas ražoti 
07.2015. gadā vai vēlāk

SPECIFIKĀCIJAS GREEN 310 GREEN 470

sildīšanas jauda

kW 75 134

Btu/h 256.000 460.000

kcal/h 64.500 115.000

gaisa plūsma m3/h 4.600 8.000

termoregulatora vadība papildaprīkojums papildaprīkojums

eļļas patēriņš kg/h 6,4 11,3

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

230
50

230
50

elektroenerģija kW 1,1 2,03

nominālā strāva  a 6,2 8,8

dūmvada caurules Ø mm 150 200

izvadīšanas vada Ø mm 450 560

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1500 x 620 x 1080 1740 x 755 x 1253

svars neto/bruto kg 148/171 219/247

dīzeĻdeg-
vielas
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GĀZES SILDĪTĀJI
piekarināMi propāns/

Butāns
daBasgāze

 ^   paredzēti uzstādīšanai telpās vai ārpus telpām
 ^   var tikt novietoti uz grīdas vai piekārti pie griestiem
 ^   Cinkota tērauda sadegšanas kamera
 ^   uzticama dubultā dzirksteļaizdedze
 ^   dabasgāzes vai šķidrās propāna gāzes deglis
 ^   augstas veiktspējas siltummainis
 ^   pārkaršanas termoregulators
 ^   slēgts motors, lai nodrošinātu drošu darbību pat sarežģītas 

vides apstākļos
 ^   Cinkota tērauda korpuss (CF 75)
 ^   nerūsošā tērauda korpuss (CF 75 inoX)

CF 75 SPARK

papildpiederuMi:

koMplektāCiJā ietilpst:

Novirzītājs Komplekts pārejai 
no šķidrās propāna 
gāzes izmantošanas 
uz dabasgāzi

Istabas termoregulators 
TH5 ar vadu
3 m - 4150.105
10 m - 4150.112

Digitālais termostats 
THD ar 5 metru vadu
4150.106
sildītājiem, kas ražoti 
07.2015. gadā vai vēlāk

Komplekts uzstādīšanai 
ārpus telpām
Cinkota - 4230.102
inox - 4230.148

Kronšteini
Cinkota - 4230.120 
inox - 4230.163

Piekāršanas cilpas
4514.801

Piekāršanas ķēdes
4515.513

Uzstādīšana ārpus telpām

SPECIFIKĀCIJAS CF 75 SPARK

sildīšanas jauda

kW 75

Btu/h 64.500

kcal/h 255.900

gaisa plūsma m3/h 2.100

termoregulatora vadība papildaprīkojums

degvielas patēriņš (lpg) m3/h 2,3

degvielas patēriņš (natural gas) m3/h 8,0

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

elektroenerģija kW 0,5

nominālā strāva  a 2,8

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 825 x 515 x 780

svars neto/bruto  kg 57/61

palete gab. 4
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NETIEŠĀS GAISA PLŪSMAS DĪZEļDEGVIELAS 
UN CIETĀ KURINĀMĀ SILDĪTĀJI koksne

BF 35 
BF 75

            eļļas sildītāji  BF 35/BF 75
 ^  liela, iebūvēta eļļas tvertne ar filtru
 ^  integrēts deglis ar liesmas kontroles elektronisku sistēmu  

 un atslēgšanas fotoelementu
 ^  ventilatora vadības termoregulators ar automātiskās  

 atiestatīšanas funkciju
 ^  darba režīma pārslēgšana vasara–ziema pieejama tikai  

 ventilācijas sistēmai
 ^  Centrbēdzes ventilators
 ^  degšanas kamera no nerūsošā tērauda
 ^  izcila termiskā izolācija ar noņemamiem paneļiem
 ^  liels, slēdzams revīzijas caurums atvieglo tīrīšanu
 ^  iebūvēts termoregulators 

            Cietā kurināmā sildītājs Ct 50
 ^  koksne ir lēts enerģijas avots
 ^  Manuāla aizdedzes sistēma
 ^  var uzstādīt abās pusēs
 ^  iespēja pievienot cauruli izplūdes dūmu izvadīšanai
 ^  pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem  

 noteikumiemkoksne

CT 50

SPECIFIKĀCIJAS BF 35 BF 75 CT 50

sildīšanas jauda

kW 33,7 71,1 50

Btu/h 114.984 242.593 170.000

kcal/h 29.000 61.200 43.000

gaisa plūsma m3/h 1.900 4.500 1.200

kurināmais eļļa eļļa koksne

degvielas patēriņš kg/h 2,84 6,00 10,97

elektroenerģija kW 0,245 0,590 0,14

Barošanas avots
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

230
50

dūmvada caurules Ø mm 120 150 150

iepakojuma izmēri (g x p x a) mm 1050 x 460 x 1600 1120 x 540 x 1700 1315 x 775 x 1190

svars neto kg 132 173 302

dīzeĻdeg-
vielas

dīzeĻdeg-
vielas
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kW m2 

1,5 
kW – Hall 

1500 4

2,4 
kW – ts 3a 6

3,3 
kW – Hall 

3000 8

20 
kW Xl 6 – 16

43 
kW Xl 9 – 25

kW m3 m3 m3 m3

2 
kW B 2 – – – 82 38 23 16

3,3 
kW B 3 – – – 135 63 38 27

5 
kW B 5 – – – 205 96 57 41

9 
kW B 9 – – – 369 172 103 74

10 
kW – – B 35 – 410 191 115 82

15 
kW B 15 – – – 614 287 172 123

16 
kW – Blp 17 – – 655 306 183 131

18
kW B 18 – – – 737 344 206 147

20
kW – – B 70 Bv 77 819 382 229 164

22
kW B 22 – – – 901 420 252 180

29
kW – – B 100 – 1188 554 333 238

30
kW

B 30
rs 30 – B 130 – 1229 573 344 246

33
kW – Blp 33 – Bv 110

BF 35 1351 631 378 270

40
kW rs 40 – – – 2393 764 458 327

44
kW – – B 150 – 1802 841 505 360

47
kW – – – Bv 170

Bvs 170 1925 898 539 385

48
kW – – B 180 Ct 50 1966 917 550 393

53
kW – Blp 53 – – 2170 1013 608 434

65
kW – – B 230

Bs 230 – 2662 1242 745 532

73
kW – Blp 73 – BF 75 2990 1395 837 598

75
kW – – – Bv 310 3071 1433 860 614

81
kW – – – Bv 290 3317 1548 929 663

90
kW – – B 300 – 5160 1720 1032 737

103
kW – Blp 103 – – 4218 1968 1181 844

111
kW – – B 360

Bs 360 – 4546 2121 1273 909

134
kW – – – Bv 470

Bv 500 5488 2561 1537 1098

220
kW – – – Bv 690 9010 4204 2523 1802

KĀ IZVĒLĒTIES VISLABĀKO SILDĪTĀJU JŪSU VAJADZĪBĀM
ΔT 30 ºC

tabula atļauj izvēlēties vislabāko sildītāju jūsu va-
jadzībām. izvēli var izdarīt, izmantojot divas me-
todes: skatiet sleju ar nepieciešamo jaudu (sleja kW) 
un pēc tam attiecīgo sildītāja modeli, vai skatiet 
telpas tilpumu (sleja m3) un pēc tam attiecīgo sil-
dītāja modeli atkarībā no izolācijas līmeņa.

aprēķini attiecas temperatūras paaugstināšanai 
par 30 grādiem: lielākas vai mazākas paaugstinā-
šanas gadījumā tie atbilstoši mainīsies. piemēram: 
temperatūras paaugstināšanai par 10 grādiem  
nepieciešama tikai 1/3 no tabulā norādītās jaudas.

K=0,5    labi izolēta telpa 
(mājas, biroji)

K=1,5    vidēji izolētas ēkas 
(garāžas)

K=2,5   vāji izolētas telpas 
(vecas mājas un pagrabi)

K=3,5    neizolētas telpas  
(ēkas no koksnes vai metāla loksnēm, 
siltumnīcas)

Precīzākiem aprēķiniem izmantojiet
šādu formulu:

V x ΔT x K/860 = kW

V   ir uzsildīšanas platības tilpuma m3

ΔT   ir starpība starp esošo un vēlamo 
temperatūru grādos ºC

K     ir izklaides koeficients  
(no 0,5 līdz 3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h

                          INFRASARKANO  
                         STARU SILDĪŠANA

IETEICAMĀS 
SILDĀMĀS PLATĪBAS

EļļAS 
SILDĪTĀJS

ELEKTRISKAIS 
SILDĪTĀJS

SILDĪŠANA AR GAISA PLŪSMU IETEICAMAIS APSILDĀMAIS 
TELPAS APJOMS

ELEKTRISKAIS 
SILDĪTĀJS

GĀZES 
SILDĪTĀJS

TIEŠAS  PLŪS-
MAS EļļAS 
SILDĪTĀJS

NETIEŠAS 
PLŪSMAS Eļ-
ļAS SILDĪTĀJS
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RISINĀJUMI APSILDĪŠANAI:
lauksaiMnieCīBā, BŪvnieCīBā, pasākuMieM,
darBnīCāM & garāžās, rŪpnieCīBā & noliktava

LAUKSAIMNIECĪBĀ

BŪVNIECĪBĀ

PASĀKUMIEM

DARBNĪCĀM  
& GARĀŽĀS

RŪPNIECĪBĀ  
& NOLIKTAVA
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ES IZVĒLOS MASTER MitruMa atdalītāJus. kāpēC?

Master mitruma atdalītāji novērš 
pelējuma un baktēriju veidošano

NODROŠINIET 
PATĪKAMU VIDI

Master mitruma atdalītājos tiek 
izmantots videi draudzīgs
augstumreaģents

AIZSARGĀJIET  
VIDI

Master mitruma atdalītāji 
paātrina daudzus renovācijas un
celtniecības darbus

IETAUPIET LAIKU

Master mitruma atdalītāju klāsts 
ir piemērots dažādam pielietojumam, 
piemēram, rūpniecības un celtniecības 
nozarei, kā arī birojam un mājai

IZVĒLIETIES LABĀKO 
RISINĀJUMU

Mitruma aizvadīšanas process ir daudz 
efektīvāks un lētāks par tradicionālajām 
metodēm, kad nepieciešams piesildīt 
un vēdināt telpas

IETAUPIET 
NAUDU

Master mitruma atdalītāji  
taupa enerģiju

SAMAZINIET 
EKSPLUATĀCIJAS  
IZMAKSAS

Jūs varat izvēlēties savām vajadzībām 
piemērotāko jaudu

SAMAZINIET SAVUS 
IEGULDĪJUMUS

Master mitruma atdalītāji 
ir pārvietojami

IZMANTOJIET VIENU 
MITRUMA ATDALĪTĀJU 
DAŽĀDĀS VIETĀS

Master mitruma atdalītāji novērš 
mitruma radītus ēku bojājumus un 
saglabā preces, kas tajās tiek glabātas, 
sausā stāvoklī

AIZSARGĀJIET 
SAVU ĪPAŠUMU
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SATURS

Jauda: vislaBāk 
pieMērots:

lpp.

PROFESIONĀLIE 
KONDENSĀCIJAS 
MITRUMA ATDALĪTĀJI

RENTAL

īpaši efektīvas ierīces, kas paredzētas darbam ārkār-
tīgi smagos darba apstākļos. vislabākā izvēle rūpnie-
cības un celtniecības nozarei.

27 - 80 
l/24h

  Celtniecība
  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  noma

PROFESIONĀLIE 
KONDENSĀCIJAS 
MITRUMA ATDALĪTĀJI

LIELA IZMĒRA

kondensācijas mitruma atdalītāji ar liela apjoma gaisa 
plūsmu, kas paredzēti ātrai un efektīvai mitruma 
aizvadīšanai komplektācijā ietilpst jaudīgs un kluss 
centrbēdzes ventilators, liela apjoma gaisa plūsmas 
filtrs un trīs fāzu kompresors ar fāzu aizsardzības 
sistēmu. labākais industrijai.

166
l/24h

  Celtniecība
  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība

PROFESIONĀLIE 
KONDENSĀCIJAS 
MITRUMA ATDALĪTĀJI

KOMPAKT

īpaši efektīvi, ērtas ekspluatācijas kondensācijas 
mitruma atdalītāji. pateicoties lielajiem riteņiem un 
ergonomiskajam rokturim, ierīces iespējams ērti pār-
vietot. piemērotas dažādam pielietojumam, piemē-
ram, celtniecības nozarei un plūdu seku likvidēšanai.

30 - 46,7 
l/24h

  Celtniecība
  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  noma

PROFESIONĀLIE 
KONDENSĀCIJAS 
MITRUMA ATDALĪTĀJI

BALTS

portatīvas ierīces, kas tiek izmantotas visu veidu tel-
pās. šī veida kondensācijas mitruma atdalītāji paātri-
nās daudzus apdares un kosmētiskā remonta darbus.

26 - 72 
l/24h

  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  sabiedriskas vietas
  Māja

KONDENSĀCIJAS 
MITRUMA ATDALĪTĀJI

MĀJAS UN BIROJA

tie likvidē mitrumu telpās un novērš pelējuma un bak-
tēriju veidošanos. aktīvais filtrs novērš nepatīkamus 
aromātus. gaisa mitruma atdalītāji plaši tiek izman-
toti dzīvokļos, garāžās, pagrabos, bibliotēkās, veļas 
žāvētavās, vannas istabās un citur.

10 - 45
l/24h

  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  sabiedriskas vietas
  Māja

ADSORBCIJAS  
MITRUMA ATDALĪTĀJI 
PROFESIONĀLIE

MĀJAS UN BIROJA

Mitruma atdalītājs bez kompresora, kas neizmanto 
aukstumaģentu. tam visās temperatūrās ir gandrīz 
vienādi aizvadītā mitruma rādītāji un tas ir daudz efek-
tīvāks par mitruma atdalītājiem ar kompresoru, izman-
tojot to apstākļos, kad temperatūra ir zemāka par 5°C.

9 - 35
l/24h

  rūpniecība
  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  sabiedriskas vietas
  Māja

TABULA kā izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu mitruma 
atdalītāju.
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MitruMa 
aizvadīšana 
JaunCeltnēs

žāvēšana 
BŪvnieCīBas 
laikā

Ūdens 
likvidēšana 
krāsošanas 
darBu laikā

RISINĀJUMI:
CeltnieCīBai, ražošanai un loĢistikai, 
lauksaiMnieCīBai

adsorBCiJaskoMpakt Balts MāJas un 
BiroJa

noMa liela izMēra

PIELIETOJUMS

CELTNIECĪBA

pelēJuMa 
veidošanās 
novēršana 
noliktavās

MitruMa līMeŅa 
uzturēšana 
teHnoloĢisko 
proCesu laikā

kondensāta 
un koroziJas 
veidošanās 
novēršana

RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA

lopkopīBas 
telpu žāvēšana 
pēC tīrīšanas 
darBieM

noliktavu 
telpu 
žāvēšana

LAUKSAIMNIECĪBA
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garāžu, 
pagraBu 
žāvēšana

žāvēšanas 
proCesa 
nodrošināšana 
veĻas Mazgātavās

plŪdu seku 
likvidāCiJa

applŪdušu 
iekštelpu 
žāvēšana

žāvēšanas darBi 
pēC ugunsgrēka 
dzēšanas

adsorBCiJaskoMpakt Balts MāJas un 
BiroJa

noMa liela izMēra

RISINĀJUMI:
rekonstrukCiJas darBieM,  
saBiedriskāM vietāM, MāJāM

PIELIETOJUMS

REKONSTRUKCIJAS DARBI

veikalu, 
BiroJu žāvēšana

MitruMa līMeŅa 
pazeMināšana 
Bagāžas 
glaBātavās

MitruMa līMeŅa 
uzturēšana 
BiBliotēkās, 
MuzeJos, arHīvos

elektronisko 
iekārtu 
aizsardzīBa 
pret MitruMu

SABIEDRISKĀS VIETĀS

MĀJSAIMNIECĪBĀS
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PROFESIONĀLIE KONDENSĀCIJAS  
MITRUMA ATDALĪTĀJI
noMa

 ^ viegli atverams tīrīšanai
 ^ tīrīšanai drīkst izmantot ūdens strūklu
 ^ drīkst novietot vienu uz otra
 ^ iespēja pieslēgt ūdens sūkni, neatvienojot tvertni
 ^ iebūvēts mitruma regulators
 ^ kontaktligzda istabas mitruma regulatoram
 ^ plastmasas korpuss, kas veidots, izmantojot centrbēdzes 

liešanas procesu
 ^ augsta efektivitāte
 ^ stundu skaitītājs
 ^ liela ūdens tvertne, kas aprīkota ar automātiskās 

izslēgšanās funkciju piepildīšanas gadījumā
 ^ iespējams izmantot nepārtraukta darba režīmā (24 st./dienā)
 ^ iespējams pievienot šļūteni, lai izvadītu kondensāta ūdeni
 ^ indikators, kas norāda, ka tvertne ir piepildīta
 ^ gaisa filtrs
 ^ automātiska ātra atsaldēšana, izmantojot karstas gāzes
 ^ automātiski atsāk darbību pēc strāvas pārrāvuma
 ^ lieli rati un rokturis
 ^ iebūvēts hidrostats

DHP 45
DHP 65

patentēts

stundu skaitītājs iebūvēta mitruma līmeņa 
kontroles sistēma

papildpiederuMi:

Ūdens sūknis
Maks. spiedienaugstums - 4 m
4140.029

Viegli atverams tīrīšanai Drīkst novietot  
vienu uz otra

Plastmasas korpuss, kas veidots,  
izmantojot centrbēdzes liešanas procesu

PARAMETRI DHP 45 DHP 65

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 46 56

lietošanai telpās ar platumu m3 167 167

gaisa plūsma m3/h 500 500

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

3-35
38-99

3-35
38-99

aukstumaģents r410a r410a

enerģijas patērēšana W 660 780

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

darba skaļums dB(a) 53 53

kompresorss rotācijas rotācijas

Ūdens tvertnes tilpums l 10,5 10,5

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 730 x 580 x 835 730 x 580 x 835

neto/bruto svars kg 42/47 45/50

palete gab. 4 4
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PROFESIONĀLIE KONDENSĀCIJAS  
MITRUMA ATDALĪTĀJI
noMa

 ^ izturīgs metāla korpuss
 ^ augsta efektivitāte
 ^ stundu skaitītājs
 ^ liela ūdens tvertne, kas aprīkota ar automātiskās izslēgšanās 

funkciju piepildīšanas gadījumā
 ^ iespējams izmantot nepārtraukta darba režīmā (24 st./dienā)
 ^ iespējams pievienot šļūteni, lai izvadītu kondensāta ūdeni
 ^ indikators, kas norāda, ka tvertne ir piepildīta
 ^ gaisa filtrs
 ^ automātiska ātra atsaldēšana, izmantojot karstas gāzes
 ^ automātiski atsāk darbību pēc strāvas pārrāvuma
 ^ lieli rati un rokturis
 ^ iebūvēts hidrostats

DH 26

DH 44
DH 62
DH 92

platās atstarpes  
starp iztvaices cauru-

lēm novērš  
aizsērēšanos.

kompaktais porolona 
gaisa filtrs ļauj  
veikt darbu ļoti  

putekļainās vietās.

pret skarbiem  
darba apstākļiem 

izturīgas manuālās 
vadības ierīces.

PARAMETRI DH 26 DH 44 DH 62 DH 92

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 27 41 52 80

lietošanai telpās ar platumu m3 115 160 160 330

gaisa plūsma m3/h 350 480 480 1000

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

0,5-35
35-99

3-35
35-99

3-35
35-99

3-35
35-99

aukstumaģents r410a r410a r410a r410a

enerģijas patērēšana W 620 780 990 1.600

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

darba skaļums dB(a) 46 53 53 50

kompresorss rotācijas rotācijas rotācijas rotācijas

Ūdens tvertnes tilpums l 8 11 11 11

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 430 x 400 x 730 590 x 580 x 830 590 x 580 x 850 590 x 580 x 1020

neto/bruto svars kg 30/33 43/47 47/51 66/70

palete gab. 8 4 4 2
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PROFESIONĀLIE KONDENSĀCIJAS  
MITRUMA ATDALĪTĀJI
liela izMēra 

 ^ liela apjoma gaisa plūsma ātrai un efektīvai mitruma aizvadīšanai
 ^ izturīgs metāla rāmis un korpuss
 ^ salokāmi rokturi un riteņi
 ^ riteņu bremzes, kas aktivizējamas ar pēdu
 ^ Jaudīgs un kluss centrbēdzes ventilators
 ^ nepārtraukta kondensētā ūdens aizvadīšana (bez tvertnes)
 ^ vieglas piekļuves liela apjoma gaisa plūsmas filtrs
 ^ trīs fāzu kompresors ar fāzu aizsardzības sistēmu
 ^ automātiska atkausēšana

       elektroniskās vadības panelis:
 ^ var iestatīt nepārtrauktu vai vadītu darbību, izmantojot 

iebūvēto elektronisko mitruma regulatoru
 ^ iestatījumu saglabāšanas iespēja

DH 7160

papildpiederuMi:

Pagarinātājs
dH 7160 - 5m - 4511.031
dH 7160 - 10m - 4511.032

PARAMETRI DH 7160

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 166

lietošanai telpās ar platumu m3 560

gaisa plūsma m3/h 1.700

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

5-32
30-90

aukstumaģents r407C

enerģijas patērēšana W 2.820

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

3n 380-400
50

darba skaļums dB(a) 70

kompresorss rotācijas

Ūdens tvertnes tilpums l bez tvertnes

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 640 x 465 x 1700

neto/bruto svars kg 102/110

palete gab. 1

Riteņu bremzes,  
kas aktivizējamas ar pēdu

Gaisa filtrs

Salokāmi rokturi 
un riteņi
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 ^ ātra un automātiska atkausēšana ar uzsildītu gāzi
 ^ augstā efektivitāte
 ^ izturīgs korpuss
 ^ viegla apkope
 ^ iebūvēts higrostats
 ^ iespējams pastāvīgs darbs (24 st./diennaktī)
 ^ Ūdens tvertne ar ierīces automātiskās atslēgšanas funkciju 

uzpildīšanas gadījumā
 ^ iespēja pieslēgt šļūteni, lai izvadīt kondensātu
 ^ stundu skaitītājs
 ^ gaisa filtrs
 ^ dH 732 drīkst novietot vienu uz otra

PROFESIONĀLIE KONDENSĀCIJAS  
MITRUMA ATDALĪTĀJI
koMpakt

DH 752

DH 732

papildpiederuMi:

Ūdens sūknis modelim DH 752
Maks. spiedienaugstums - 4 m
4512.409

PARAMETRI DH 732 DH 752

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 30 46,7

lietošanai telpās ar platumu m3 65 117

gaisa plūsma m3/h 160 350

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

5-32
35-90

5-35
20-90

aukstumaģents r410a r407C

enerģijas patērēšana W 680 900

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

darba skaļums dB(a) 42 52

kompresorss rotācijas rotācijas

Ūdens tvertnes tilpums l 6,5 5,7

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 402 x 387 x 592 610 x 405 x 660

neto/bruto svars kg 19,5/21 30/36

palete gab. 18 12
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PROFESIONĀLIE KONDENSĀCIJAS  
MITRUMA ATDALĪTĀJI
Balts

 ^ Balta krāsa
 ^ ātra un automātiska atkausēšana ar uzsildītu gāzi (dH 772)
 ^ augstā efektivitāte
 ^ izturīgs korpuss
 ^ viegla apkope
 ^ iebūvēts higrostats
 ^ iespējams pastāvīgs darbs (24 st./diennaktī)
 ^ Ūdens tvertne ar ierīces automātiskās atslēgšanas funkciju 

uzpildes gadījumā
 ^ iespēja pieslēgt šļūteni, lai izvadītu kondensātu
 ^ stundu skaitītājs (dH 772)
 ^ gaisa filtrs

DH 721 DH 731

DH 772

papildpiederuMi:

Ūdens sūknis modelim DH 772
Maks. spiedienaugstums - 4 m
4512.409

PARAMETRI DH 721 DH 731 DH 772

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 26 30 72

lietošanai telpās ar platumu m3 65 65 283

gaisa plūsma m3/h 240 160 850

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

5-35
35-90

5-35
35-90

5-32
35-90

aukstumaģents r134a r410a r407C

enerģijas patērēšana W 490 680 1790

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

darba skaļums dB(a) 42 42 60

kompresorss piston rotācijas rotācijas

Ūdens tvertnes tilpums l 4,7 6,5 15

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 380 x 350 x 640 402 x 387 x 572 730 x 530 x 1170

neto/bruto svars kg 19/21 19,5/21 59/64

palete gab. 18 18 2
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 ^ pievilcīgs izskats
 ^ kompaktais, plastmasas korpuss
 ^ viegla transportēšana
 ^ kluss darba režīms
 ^ viegla lietošana
 ^ tvertnes uzpildes kontrole (izņemot dH 745)
 ^ iebūvēts hidrostats
 ^ produkts apgādāts ar aktīvu ogles filtru nepatīkamas 

smaržas neitralizēšanai
 ^ elektronisks vadības panelis (izņemot dH 711)
 ^ dH 720 ir aprīkots ar uv lampu baktēriju un mikrobu 

likvidēšanai

KONDENSĀCIJAS MITRUMA ATDALĪTĀJI
MāJas un BiroJa

DH 711

DH 745

DH 720

PARAMETRI DH 711 DH 720 DH 745

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 10 20 45

lietošanai telpās ar platumu m3 40 50 100

gaisa plūsma m3/h 130 150 300

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

5-35
35-90

5-32
35-95

5-35
35-90

aukstumaģents r134a r134a r410a

enerģijas patērēšana W 250 390 830

elektroapgāde
Frekvence

v
Hz

230-240
50

220-240
50

220-240
50

darba skaļums dB(a) 42 48 46

kompresorss piston rotācijas rotācijas

Ūdens tvertnes tilpums l 2,5 5 4

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 380 x 310 x 550 336 x 210 x 569 580 x 290 x 560

neto/bruto svars kg 12,5/16 11/12 18,5/20

palete gab. 24 27 18
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       proFesionālie: dHa 140, dHa 250, dHa 360
 ^   rotācijas cilindrs (rotors) ir apsegts ar hidroskopisku vielu 

(silīcija gēls)
 ^   plašs darba diapazons
 ^   iespēja žāvēt gaisu temperatūrā zem 0°C
 ^   iespēja lietot dažādos, sarežģītos tehnoloģiskos procesos
 ^   nepieciešamība izvadīt mitru gaisu ārā (nav šķidruma tvertnes)
 ^   korpuss no nerūsējoša tērauda
 ^   portatīvas ierīces, viegla apkalpošana

       MāJas un BiroJa: dHa 10
 ^ vienlaicīgi veic apsildi un mitruma atdalīšanu
 ^ augstā efektivitāte jau no 1°C
 ^ efektīvs zemās temperatūrās
 ^ tvertnes uzpildes kontrole
 ^ apģērbu žāvēšanas programma
 ^ viegla lietošana
 ^ ērti lietojams vadības panelis
 ^ viegla transportēšana
 ^ Bez atdzesēšanas faktora – draudzīgs videi
 ^ Bezsarmas tehnoloģija – 100% efektivitātes, sevišķi zemās 

temperatūrās
 ^ Bez kompresora – kluss darbs
 ^ ventilatora darba 2 ātrumi
 ^ aktīvs ogles filtrs
 ^ komplektācijā ietilpst ūdens tvertne

ADSORBCIJAS MITRUMA ATDALĪTĀJI
proFesionālie
MāJas un BiroJa

MāJas un BiroJa
DHA 10

proFesionālie
DHA 140

proFesionālie
DHA 250
DHA 360

PARAMETRI DHA 140 DHA 250 DHA 360 DHA 10

efektivitāte (30°C/80% rH) l/24h 11 25 35 9

lietošanai telpās ar platumu m3 40 96 133 65

gaisa plūsma m3/h 120 290 400 200

darba diapazons:
temperatūra 
mitrums 

 
°C
%

-20 - +40
30-100

-20 - +40
30-100

-20 - +40
30-100

1-35
35-90

aukstumaģents - - - -

enerģijas patērēšana W 780 1.630 1.970 780

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

230
50-60

230
50-60

230
50-60

220-240
50

darba skaļums dB(a) 58 64 64 50

kompresorss bez kompresora bez kompresora bez kompresora bez kompresora

Ūdens tvertnes tilpums l bez tvertnes bez tvertnes bez tvertnes 3,5

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 420 x 330 x 360 520 x 370 x 400 560 x 460 x 450 510 x 250 x 580

neto/bruto svars kg 12/14,3 19/20,5 28/30 8,5/9,5

palete gab. 18 12 6 18
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KĀ IZVĒLĒT PIEMĒROTĀKO GAISA MITRUMA ATDALĪTĀJU?

gaisa mitruma atdalītāju lietošanas iespēju ir ļoti daudz, bet lai gaisa mitruma atdalītāju izpildītu savu uzdevumu, vajag pareizi izvēlēt ierīces 
efektivitāti. piedāvājam lietot sagatavotu efektivitātes kalkulatoru.

vismazākais gaisa mitruma atdalītājs, kuru var lietot noteiktajā telpā, ir gaisa mitruma atdalītāju dH 721 ar plūsmu 240 m³/h.

lielākās ierīces pielietošana atļaus saīsināt žāvēšanas laiku.
 

(garums x platums x augstums) x 3 = gaisa plūsma [m3/h]

v = 4 x 4 x 5 = 80 m3/h

telpa:
platums: 4 m
augstums: 4 m
garums: 5 m

V x 3 = [m3/h]

Formula, ar kuru Jūs varat aprēķināt rekomendētu susinātāja gaisa plūsmu: 

Piemērs:

Rekomendēta susinātāja gaisa plūsma = 80 x 3 = 240 m3/h

 ^ aizveriet logus un durvis
 ^ novietojiet ierīci telpas vidū
 ^ novietojiet ierīci atstatu no karstuma avotiem
 ^ ierīci ieteicams glabāt un transportēt vertikālā stāvoklī
 ^ ierīces darba efektivitātes palielināšanai telpā var paralēli izmantot elektrosildītāju vai infrasarkano staru sildītāju
 ^ ierīces darba efektivitātes palielināšanai telpā var paralēli izmantot ventilatoru

KĀ UZLABOT MITRUMA SAMAZINĀŠANAS PROCESU

1 – slēgtas durvis
2 – slēgtie logi
3 – attiecīgs attālums no sienām
4 – attiecīgs attālums no siltuma avotiem
5 – neapsegt
6 – konstanta temperatūra
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ES IZVĒLOS MASTER dzesētāJus. kāpēC?

Master dzesētāju apkope ir viegla

IZMANTOJIET 
AR PRIEKU

MASTER BIODZESĒTĀJI 
NEKAD NAV IZRAISĪJUŠI 
LEĢIONĀRU SLIMĪBU

Master dzesētāji ir portatīvi

IZMANTOJIET  
VIENU DZESĒTĀJU 
DAŽĀDĀS VIETĀS

Master dzesētāji palīdz atjaunot 
un attīrīt gaisu

ATTĪRA GAISU

leJupielādēJiet  
rakstu

Master dzesētāji saglabā temperatūru 
un mitrumu komforta līmenī

VEICIET DARBU 
VESELĪGĀ VIDĒ

Master saglabā labus darba 
vides apstākļus

UZLABO 
MIKROKLIMATU

Master dzesētāji žāvēšanai izmanto 
gaisu un ūdeni tiem nav nepieciešama 
dzesēšanas gāze

AIZSARGĀJIET VIDI

LEGIONELLA
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SATURS

gaisa  
plŪsMa:

vislaBāk 
pieMērots:

lpp.

PORTATĪVIE 
BIODZESĒTĀJI

Master biodzesētāji atdzesē gaisu, izmantojot 
vienkāršu, dabisku procesu: gaisa temperatūru 
samazina iztvaicēts ūdens. sūknis sūknē ūdeni no 
tvertnes, samitrinot lielu dabiskās celulozes filtru. 
Jaudīgs ventilators virza gaisu cauri filtram. no filtra 
iztvaicējas ūdens un samazina gaisa temperatūru 
par vairākiem grādiem. svaigs un tīrs gaiss ieplūst 
vidē, to atdzesējot.

līdz pat 20 000
m3/h

  Celtniecība
  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība
  restorāni
  noma

STACIONĀRIE 
BIODZESĒTĀJI

enerģiju taupoši un vidi saudzējoši iztvaices dzes-
ētāji lielu rūpnīcu mikroklimata kontrolei. tie rada 
komfortablu telpas mikroklimatu ar optimālu tem-
peratūru un mitrumu.

līdz pat 18 000
m3/h

  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība
  restorāni

DESTRATIFIKATORS-
VENTILATORS

visjaudīgākie lieljaudas griestu ventilatori, kas ir uz-
stādāmi līdz pat 14 metru augstumam. pateicoties 
aerodinamiskajai formai, tas spēj virzīt liela apjoma 
gaisa plūsmu.

līdz pat 69 000
m3/h

  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība

PROFESIONĀLIE  
GAISA PŪTĒJI 
UN GAISA CIRKULĒTĀJI

portatīvie gaisa pūtēji nodrošina atbalstu žāvēšanas, 
apsildes un dzesēšanas aprīkojuma darbam. šīs ierīces 
iespējams izmantot telpās, kur nepieciešams uzlabot 
ventilāciju un gaisa cirkulāciju, kā arī lai palīdzētu 
izžāvēt mitras vietas.

līdz pat 7 800
m3/h

  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  noma

PROFESIONĀLIE  
VENTILATORI

plašs ventilatoru klāsts, kas nodrošina atbal-
stu apsildes un dzesēšanas aprīkojuma darbam.  
šīs ierīces iespējams izmantot, lai uzlabotu telpas 
ventilāciju un gaisa cirkulāciju.

līdz pat 10 200
m3/h

  Celtniecība
  rūpniecība
  noliktava
  lauksaimniecība
  rekonstrukcijas darbi
  noma
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SATURS:

ventilatoriBiodzesētāJi gaisa pŪtēJi 
un gaisa CirkulētāJi

darBnīCāM

noliktavās

restorāni

industriālās 
virtuves

veĻas 
Mazgātavas

siltuMnīCas

FerMas
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Master biodzesētāji atdzesē gaisu, izmantojot vienkāršu,  
dabisku procesu: gaisa temperatūru samazina iztvaicēts ūdens. 
sūknis sūknē ūdeni no tvertnes, samitrinot lielu dabiskās celulozes 
filtru. Jaudīgs ventilators virza gaisu cauri filtram.

no filtra iztvaicējas ūdens un samazina gaisa temperatūru par 
vairākiem grādiem.

svaigs un tīrs gaiss ieplūst vidē, to atdzesējot.

Master iztvaices biodzesētāji ir vidi saudzējošs risinājums, 
kas izmanto tikai ūdeni un gaisu, lai nodrošinātu energoefektīvu 
dzesēšanu. šāda sistēma izmanto par 80% mazāk enerģijas 
nekā gaisa kondicionēšana ar dzesēšanas gāzi. šos dzesētājus 
var izmantot gan ārpus telpām, gan telpās, pat ja ir atvērts 
logs vai durvis, nodrošinot svaigi filtrētu gaisu komfortablai 
videi. Master ir dabiska izvēle visām jūsu dzesēšanas nepie-
ciešamībām.

pamatojoties uz amerikas apkures, dzesēšanas un gaisa  
kondicionēšanas inženieru savienības žurnālu (asHrae) iztvai-
ces dzesētāju (Master biodzesētāju) dizains un darbība palīdz 
novērst leģionāru slimības attīstību un izplatīšanos.

MASTER  
BiodzesētāJi

KARSTS 
GAISS

ATDZESĒTS 
GAISS

DABISKS EKOLOĢISKSEKONOMISKS UNIVERSĀLS
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PORTATĪVIE BIODZESĒTĀJI

 ^   gaumīgs, kompakts dizains
 ^   zemas uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes izmaksas
 ^   tālvadība vieglai ekspluatācijai
 ^   dažādi iestatījumi un ekspluatācijas funkcijas
 ^   rokturis ierīces vieglai pārvietošanai
 ^   aprīkots ar riteņiem un ūdens tvertni daudzpusīgam 

pielietojumam
 ^   ilgs bezpārtraukuma darbības laiks bez ūdens uzpildes 

nepieciešamības
 ^   zems trokšņa līmenis
 ^   Jonizators
 ^   Centrbēdzes ventilators
 ^   automātiska ūdens pievade

CCX 2.5

PARAMETRI CCX 2.5

dzesēšanas filtrs dm3 20 

gaisa plūsma m3/h 2.500

Maksimālā platība m2 50

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

230
50

enerģijas patērēšana W 280

nominālā strāva a 1,2

elektroapgāde 3

gaisa plūsmas izejas vieta priekšpusē

Ūdens patēriņš l/h 3 - 7

Ūdens tvertnes tilpums l 31

tiešā ūdens pievada savienojums inches 1/2''

tvertnes līmeņa vadība jā

darba skaļums dB(a) 67

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 440 x 620 x 1170

svars (bez/ar ūdeni) kg 23/54
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PORTATĪVIE BIODZESĒTĀJI

 ^   viegli pārvietojams uz riteņiem
 ^   vārsti automātiski svārstās
 ^   nav nepieciešama uzstādīšana
 ^   vidi saudzējošs: bez kompresora, bez dzesēšanas gāzes 

un ar zemu resursu patēriņu
 ^   tas atjauno un attīra gaisu no izgarojumiem, putekļiem 

un smakām
 ^   tālvadība
 ^   Jonizators
 ^   tas var piešķirt gaisam vēlamo aromātu
 ^   automātiska ūdens pievade

BC 60

PARAMETRI BC 60

dzesēšanas filtrs dm3 50 

gaisa plūsma m3/h 6.000

Maksimālā platība m2 60

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

230
50

enerģijas patērēšana W 280

nominālā strāva a 1,2

ventilatora ātrums 3

gaisa plūsmas izejas vieta priekšpusē

Ūdens patēriņš l/h 7

Ūdens tvertnes tilpums l 57

tiešā ūdens pievada savienojums inches 1/2''

tvertnes līmeņa vadība jā

darba skaļums dB(a) 62

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 560 x 780 x 1380

svars (bez/ar ūdeni) kg 35/92
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PORTATĪVIE BIODZESĒTĀJI

 ^   industriālam pielietojumam
 ^   klusa darbība
 ^   regulējams ātrums
 ^   standarta komplektācijā ir automātiska gaisa 

plūsmas virziena maiņas funkcija
 ^   laika iestatīšanas funkcija
 ^   liela ūdens tvertne ilgākam darbības laikam
 ^   lieli riteņi un riteņu bremzes ļauj ērti pārvietot
 ^   nav nepieciešams saspiestais gaiss
 ^   nav nepieciešama ne uzstādīšana, ne arī gaisa 

plūsmas cauruļu ierīkošana
 ^   ērti izmantot un viegli tīrīt
 ^   korozijizturīgs plastmasas korpuss
 ^   viegla apkope
 ^   automātiska ūdens pievade
 ^   tālvadība

BC 180

PARAMETRI BC 180

dzesēšanas filtrs dm3 180

gaisa plūsma m3/h 15.000

Maksimālā platība m2 150

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

enerģijas patērēšana W 750

nominālā strāva a 4,5

Ūdens patēriņš l/h 12-18

Ūdens tvertnes tilpums l 100

tiešā ūdens pievada savienojums inches 1/2''

tvertnes līmeņa vadība jā

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 1120 x 680 x 1510

neto/bruto svars kg 58/68

Gaisa filtrs
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 ^   industriālam pielietojumam
 ^   klusa darbība
 ^   regulējams ātrums
 ^   standarta komplektācijā ir automātiska gaisa 

plūsmas virziena maiņas funkcija
 ^   laika iestatīšanas funkcija
 ^   liela ūdens tvertne ilgākam darbības laikam
 ^   lieli riteņi un riteņu bremzes ļauj ērti pārvietot
 ^   nav nepieciešams saspiestais gaiss
 ^   nav nepieciešama ne uzstādīšana, ne arī gaisa 

plūsmas cauruļu ierīkošana
 ^   ērti izmantot un viegli tīrīt
 ^   korozijizturīgs plastmasas korpuss
 ^   viegla apkope
 ^   automātiska ūdens pievade
 ^   tālvadība

PORTATĪVIE BIODZESĒTĀJI

BC 340

ŪDENS PLŪSMAS 
IESTATĪJUMI

AUTOMĀTISKA ŪDENS 
PIEVADE

PARAMETRI BC 340

dzesēšanas filtrs dm3 340

gaisa plūsma m3/h 20.000

Maksimālā platība m2 210

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

enerģijas patērēšana W 750

nominālā strāva a 4,5

Ūdens patēriņš l/h 15-20

Ūdens tvertnes tilpums l 200

tiešā ūdens pievada savienojums inches 1/2''

tvertnes līmeņa vadība jā

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 1600 x 780 x 1800

neto/bruto svars kg 105/115
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STACIONĀRIE BIODZESĒTĀJI 
aksiālais ventilators

 ^   aksiālais ventilators
 ^   87% efektivitāte
 ^   izgatavots no izturīgas, pret uv starojumu noturīgas 

plastmasas
 ^   lCd tālvadība ar 15 metru vadu
 ^   infrasarkano staru tālvadība
 ^   regulējams 20 ātrumu ventilators
 ^   ilga darbmūža dzesēšanas filtri
 ^   automātiska pašattīrīšanās, ūdens pašaizvadīšana 

un pašizžūšana, kad dzesētājs netiek izmantots
 ^   aizsardzības sistēma pret leģionāru slimības attīstību, 

aļģu un sēnīšu veidošanos u.c.

BCF 230AB
GAISA PLŪSMAS IZEJA 
PA APAKŠU (UZ LEJU)

BCF 230AL                                                    

GAISA 
PLŪSMAS 
IZEJA PA 

SĀNU

koMplektāCiJā ietilpst: 

BCF 230AU

GAISA PLŪSMAS 
IZEJA PA AUGŠU

LCD tālvadība  
ar 15 metru vadu
Infrasarkano staru tālvadība

PARAMETRI BCF 230AB BCF 230AL BCF 230AU

dzesēšanas filtrs dm3 220 170 220

dzesēšanas filtrs cm 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10

gaisa plūsma m3/h 18.000 18.000 18.000

Maksimāls gaisa spiediens pa 200 200 200

Maksimālā platība m2 180 180 180

Fēna tips aksiāls aksiāls aksiāls

ventilatora ātrums 20 20 20

enerģijas patērēšana kW 1,1 1,1 1,1

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

230
50

230
50

230
50

gaisa plūsmas izeja mm pa apakšu (uz leju) pa sānu pa augšu

Ūdens tvertnes tilpums l 40 40 40

Ūdens patēriņš l/h 10-15 10-15 10-15

darba skaļums dB(a) 67 67 67

Ūdens ieplūde/izvade inch 1,2" un 1" 1,2" un 1" 1,2" un 1"

gaisa plūsmas izejas cm 65 x 65 65 x 65 65 x 65

gaisa plūsmas izejas diametrs cm 61 61 61

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 1100 x 1100 x 950 1100 x 1100 x 950 1100 x 1100 x 950

neto svars kg 76 76 76
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STACIONĀRIE BIODZESĒTĀJI
radiālais ventilators 

 ^   radiālais ventilators (centrbēdzes) labākam gaisa spiedienam
 ^   87% efektivitāte
 ^   izgatavots no izturīgas, pret uv starojumu noturīgas 

plastmasas
 ^   lCd tālvadība ar 15 metru vadu
 ^   infrasarkano staru tālvadība
 ^   regulējams 20 ātrumu ventilators
 ^   ilga darbmūža dzesēšanas filtri
 ^   automātiska pašattīrīšanās, ūdens pašaizvadīšana un 

pašizžūšana, kad dzesētājs netiek izmantots
 ^   aizsardzības sistēma pret leģionāru slimības attīstību, 

aļģu un sēnīšu veidošanos u.c.

BCF 230RB
GAISA PLŪSMAS IZEJA 
PA APAKŠU (UZ LEJU)

koMplektāCiJā ietilpst: 

LCD tālvadība  
ar 15 metru vadu
Infrasarkano staru tālvadība

Radiālais ventilators

PARAMETRI BCF 230RB

dzesēšanas filtrs dm3 220

dzesēšanas filtrs cm 79 x 70 x 10

gaisa plūsma m3/h 18.000

Maksimāls gaisa spiediens pa 300

Maksimālā platība m2 180

Fēna tips radial

ventilatora ātrums 20

enerģijas patērēšana kW 1,5

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

gaisa plūsmas izeja mm pa apakšu (uz leju)

Ūdens tvertnes tilpums l 40

Ūdens patēriņš l/h 10-15

darba skaļums dB(a) 67

Ūdens ieplūde/izvade inch 1,2" un 1"

gaisa plūsmas izejas cm 65 x 65

gaisa plūsmas izejas diametrs cm 61

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 1100 x 1100 x 950

neto svars kg 76
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DESTRATIFIKATORS-VENTILATORS

 ^   Jaudīgākie tirgū pieejamie griestu ventilatori
 ^   ir uzstādāmi līdz pat 14 metru augstumam
 ^   izturīga konstrukcija ilgam darbmūžam
 ^   pateicoties aerodinamiskajai formai, tas spēj virzīt liela apjoma 

gaisa plūsmu
 ^   līdzsvarots motors un ventilatora lāpstiņas bezvibrāciju darbībai
 ^   Motors ir aizsargāts pret pārkaršanu – aprīkots ar termisko 

aizsardzību un automātisko atiestatīšanu
 ^   var tikt ekspluatēts skarbas vides apstākļos

destratiFikāCiJa zieMas laikā
karstais gaiss plūst augšup. Master griestu ventilators nodrošina 
siltuma plūšanu atpakaļ uz grīdu. rezultāta tiek iegūts 30% ener-
ģijas ietaupījums.

ventilāCiJa vasaras laikā
Master griestu ventilators rada gaisa plūsmu, kas palīdz ādas mit-
ruma iztvaikošanai, nodrošinot uztvertās temperatūras samazinā-
jumu par 4 °C.
ventilators veicina gaisa kondicionēšanu, nodrošinot, ka uztvertā 
temperatūra, piemēram, ir 23 °C, lai gan termostats uzrāda 27°.
izcili piemērots mitrai videi, novēršot pelējuma un putekļu rašanos.

E36202
E48202
E56002
E60002

papildpiederuMi:

Rotācijas ātruma regulētājs, 
kas paredzēts
2 ventilatoru RVS 2,5 A
5 ventilatoru RVS 5 A
10 ventilatoru RVS 10 A

PARAMETRI E36202 E48202 E56002 E60002

gaisa plūsma m3/h 21 000 35 700 44 200 69 000

Maksimālā platība m2 140 180 350 470

pagriešanās diametrs mm/inch 900/36" 1200/48" 1400/56" 1500/60"

Fēna tips - aksiālās ventilatora lāpstiņas aksiālās ventilatora lāpstiņas aksiālās ventilatora lāpstiņas aksiālās ventilatora lāpstiņas

krāsa/ventilatora lāpstiņu skaits - Balts/3 Balts/3 Balts/3 Balts/3

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

230
50/60

230
50/60

230
50/60

230
50/60

enerģijas patērēšana W 71 105 110 120

nominālā strāva a 0,31 0,52 0,55 0,81

Maks. rotācijas ātrums rpm 325 300 290 300

darba augstums līdz m 4 5 12 14

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 660 x 250 x250 660 x 250 x 250 660 x 250 x 250 710 x 280 x 280

svars neto/bruto kg 7,7/9 9,3/11 9,8/12 12,8/ 14,5

palete gab. 45 45 45 32

PIRMS PĒC
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PROFESIONĀLIE VENTILATORI

 ^   regulējama gaisa plūsma
 ^   360° rotācijas iespēja
 ^   dF 20 p horizontāla un vertikāla rotācija
 ^   dF 20 p var būt novietots uz sienām vai griestiem.
 ^   pulverkrāsots korpuss
 ^   katram modelim ir cits gaisa plūsmas veids

DF 20

DF 30

PARAMETRI DF 20 DF 30

gaisa plūsma m3/h 6.600 10.200

Fēna tips axial axial

gaisa ieejas izmēri mm 500 750

ventilatora ātrums 3 2

enerģijas patērēšana W 98/100/107 280/315

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

aizsardzība ip20 ip20

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 700 x 210 x 685 935 x 365 x 955

neto/bruto svars kg 9/11,5 32/36

palete gab. 18 6
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PROFESIONĀLIE GAISA SŪKŅI UN GAISA  
CIRKULĒTĀJI  
Metāla

 ^   robusta un izturīga konstrukcija
 ^   Metāla korpuss
 ^   ērti lietojams un transportējams
 ^   pēcīga gaisa plūsma
 ^   Motors ar termisko aizsardzību
 ^   iespēja pieslēgt lokanu vadu

BLM 4800

BLM 6800

Elastīgs 7,6-metru vads
BlM 4800 - Ø 250 mm - 4515.559
BlM 6800 - Ø 340 mm - 4515.560

Putekļu maiss
BlM 4800 - 4515.540
BlM 6800 - 4515.541

papildpiederuMi:

PARAMETRI BLM 4800 BLM 6800

gaisa plūsma m3/h 1.500 3.900

Maksimāls gaisa spiediens pa 245 373

Fēna tips axial axial

ventilatora ātrums 1 1

enerģijas patērēšana W 230 350

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

gaisa ieejas izmēri mm 227 317

gaisa plūsmas ieejas diametrs mm 250 340

gaisa strāva   izpūšana / iesūkšana izpūšana / iesūkšana

aizsardzība ip22 ip22

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 265 x 335 x 350 365 x 405 x 340

neto/bruto svars kg 6,4/8 9,5/10,5

palete gab. 40 24
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PROFESIONĀLIE GAISA SŪKŅI UN GAISA  
CIRKULĒTĀJI 
plastMasas

       Bl 4800, Bl 6800, Bl 8800:
 ^ robusta un izturīga konstrukcija
 ^ ērti lietojams un transportējams
 ^ pēcīga gaisa plūsma
 ^ iespēja pieslēgt lokanu vadu

       Cd 5000:
 ^ plakans izkliedētājs
 ^ robusta un izturīga konstrukcija
 ^ ērti lietojams un transportējams
 ^ aprīkots ar papildus kontaktligzdu

BL 4800
BL 6800

BL 8800

CD 5000

papildpiederuMi:

Putekļu maiss
Bl 4800 - 4515.540
Bl 6800 - 4515.541
Bl 8800 - 4515.542

Elastīgs 7,6-metru vads
Bl 4800 - Ø 205 mm - 4160.251
Bl 6800 - Ø 305 mm - 4031.406
Bl 8800 - Ø 407 mm - 4031.402

PARAMETRI BL 4800 BL 6800 BL 8800 CD 5000

gaisa plūsma m3/h 750 3.900 7.800 2.640

Maksimāls gaisa spiediens pa 245 388 496 500

Fēna tips axial axial axial radial

ventilatora ātrums 1 1 1 3

enerģijas patērēšana W 250 750 750 384/452/550

elektroapgāde 
Frekvence

v
Hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

gaisa ieejas izmēri mm 200 300 400 120 x 420

gaisa strāva izpūšana / iesūkšana izpūšana / iesūkšana izpūšana / iesūkšana izpūšana

aizsardzība ip24 ip24 ip24 ip24

iepakojuma izmēri (l x w x h) mm 700 x 210 x 685 510 x 400 x 525 560 x 550 x 600 520 x 430 x 500

neto/bruto svars kg 7,2/7,7 14,7/15,9 19/20 14,2/15,5

palete gab. 40 16 6 16

v
ē

s
s
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MāJas lapa
MASTER GROUP

video 
MASTER GROUP

MCS ITALY: via gardesana 11, 37010 pastrengo (vr), italy, (0039) 045 6770533, info@mcsitaly.it

MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa 5a, 62-023 gądki, poland, (0048) 61 654 4000, office@mcs-ce.pl

MCS RUSSIA: transportnaya 22 vl 2, 142802 stupino, russia, tel./fax (007) 495 642 444 8, info@mcsrus.ru

MCS CHINA: unit a1, no. 1515 Jinshao rd, Baoshang industrial zone, sHangHai, 200949, (0086) 21 - 61486668, office@mcs-china.cn

EURITECSA: C/Calabozos, 6 polígono industrial, 28108 alcobendas (Madrid), spain, (0034) 916614500, euritecsa@euritecsa.es

dati, apraksti un fotoattēli ir tikai norādījumiem, tie nekādā gadījumā nav saistoši.
uzņēmums patur tiesības mainīt vai uzlabot informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.
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lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar jūsu izplatītāju:
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