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Naftové infračervené topidlo XL 61 + USB 64GB
Jsme certifikovaný autorizovaný prodejce infračervných topidel značky MASTER.
Na námi prodávané typy infračervených topidel MASTER zajišťujeme autorizovaný servis.
Infračervené naftové topidlo MASTER XL 61 je vhodné pro vytápění menších prostorů.
Topidlo je možno vybavit pokojovým termostatem a podvozkem.
Krátkovlnné infračervené záření ohřívá předměty bez zahřátí okolního vzduchu, podobně jako je zahřívá slunce.
Zahřáté předměty (či stěny) sálají teplo a ohřívají další objekty v okolí. Infračervené záření ohřívá pomocí mlhy nebo větru.
Infračervené záření proudí rovně, zatímco ohřátý vzduch stoupá vzhůru.
Infračervená topidla jsou výborným řešením pro:
Ohřev objektů, předmětů nebo stěn v interiérech i exteriérech.
Sušení omítnutých stěn. Teplo infračerveného záření proniká stěnou a odpařuje vlhkost i uvnitř.
Naopak horkovzdušná topidla vytváří suchý povrch, který vlhkost zachytí uvnitř zdí.
Vytápění objektů nebo malých vnitřních prostor. Naopak ohřátý vzduch se v prostoru rychle rozptýlí.
Úspora elektrické energie. Pro dosažení stejného výsledku topení je třeba méně el. energie.

Technické parametry
výkon
síťové napětí
proud
spotřeba paliva
obsah nádrže
regulace termostatem
mat. spalovací komory
rozměry (d x š x v)
hmotnost

17,0
230 / 50
0,85
1,35
11
volitelná
speciální
560 x 345 x 575
16

kW
V / Hz
A
kg/h
l
izolace
mm
kg

Charakteristika a přednosti
• Spalování bez zápachu
• Infračervený ohřev
• Usměrněné intenzivní sálavé teplo
• Bez zabudovaného ventilátoru - bez proudění vzduchu,
nízký hluk
• Nízká spotřeba el. energie
• Samostatný olejový hořák
• Elektronická kontrola plamene s fotobuňkou
• Sací filtr a filtr na trysce
• Možné připojení k pokojovému termostatu
• Spalovací komora vyrobená z keramických vláken
• Indikátor hladiny paliva
• Termostat proti přehřátí + automatické dochlazení po
vypnutí
• Robustní konstrukce s dlouhou životností
• Snadná údržba a manipulace

Ceníková cena:
Dostupnost:

19.783,- Kč
(23.937,- s DPH)
skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava.
Na námi prodávané typy infračervených topidel značky MASTER zajišťujeme autorizovaný servis s nabídkou náhradních
dílů a příslušenství.
Infračervená topidla ohřívají okolní předměty bez nutnosti proudění vzduchu a hodí se k řadě specifických aplikací jako
je například vysoušení zdí, vytápění lakoven, skladů a jiných provozů citlivých na poletující prach. Svou konstrukcí hodí pro
průmyslové použití nebo pro vyhřívání většího prostoru.
Naftová infračervená topidla MASTER řady XL vynikají svou nízkou hlučností, sálavým infračerevným ohřevem bez
proudění vzduchu a palivovou nádrží s ukazatelem stavu paliva. Samozřejmostí je elektronický systém kontroly plamene s
fotobuňkou a dochlazováním motoru po vypnutí. Zabudovaný termostat zabraňuje přehřátí stroje. Modely XL9SR a XL91
jsou standardně vybaveny podvozkem pro snadnou maniupulaci. Všechny tři modely je možné propojit s doplňkovým
prostorovým termostatem.

