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Descriere  

   Reglarea puterii este prin creșterea sau descreșterea vitezei pompei de alimentare cu 

combustibil. Arderea are loc uniform, indiferent de densitatea uleiului.  

   Pompa de carburant de înaltă precizie cu viteză redusă, proiectat special pentru 

facilitățile noastre, ținând seama de condițiile specifice de utilizare, transporta orice 

tip de ulei, indiferent de densitatea. Aceasta elimină necesitatea de a verifica densitatea de 

ulei și nu trebuie selectat modul corespunzător - pompa instalată în dispozitivele noastre 

transporta uleiuri dense, precum și uleiuri mai putin frecvente de combustibil și 

amestecurile lor. 

     Rezervorul de combustibil este construit în așa fel încât să fie ușor și rapid sa adaugam 

combustibil, fara a avea grija ca se toarna. Ușor pentru a verifica si curate  filtrul.  

    Noul sistem, îmbunătățit pentru a preveni scurgerile de ulei în camera de ardere, prin 

intermediul comutator micro-off.  

    Protectie electronica. Acum nu aveți nevoie să vă faceți griji cu privire la tensiunea de alimentare din 
rețea, pentru că în ultimele noastre placi electronice am aplicat sistemul de stabilizare a 
tensiunii. Protecția la supratensiune crește durata de viață a controlerului. 
 
 
 
 
 
 
 
Panoul de control 
Controllerul pentru MTM 15-35 ulei universal este echipat cu un 
buton de control și două butoane permit utilizatorului să 
controleze funcționarea încălzitorului și indică starea de 
funcționare a dispozitivului combinat cu un semnal sonor în caz de 
eșec LED. Camera de ardere este realizat din aliaje rezistente la 
căldură. Bolul și inelul sunt realizate din fontă, nu are răcirea 
rapida a  oțelului. 
 
 
Scop: 

Incalzitorul MTM pe ulei universal 15-35 este proiectata pentru încălzirea spațiilor industriale 

care nu sunt acoperite de sistemul de încălzire centrală, cum ar fi subsoluri, garaje, ateliere, 

cladiri auto, industriale, depozite, etc. stabil 

 

 

Tipul de combustibil care poate fi utilizat în încălzitor: 

 Uleiuri vegetale (biocombustibili) 

 Uleiuri vegetale brute (rapiță, floarea soarelui și altele), inclusiv alimentar (catering) 

 uleiuri minerale (uleiuri de motor, de transmisie, hidraulice, cu o vâscozitate de cel 

mult SAE80) 

 ulei de încălzire. 

  



 
 

Caracteristici încălzitorului: 
 trepte de reglare a puterii de la 15 kW la 35 kW 

 Protecție de încălzire împotriva supraîncălzirii. 

 protecție preaplin 

 LED-uri de lucru sau oprire de urgență 

 Termostat încorporat (ventilator cu funcție de scadere a 

temperaturii în camera de ardere pana scade sub 40 ° C). 

 Supravegherea termostatica a pompei 

 Tratement special al vopselei pentru medii corozive 

 camera de ardere din otel cu rezistenta la temperaturi 

ridicate (din oțel inoxidabil) 

 rezervor 50 l 

 aprindere manuala 

 Evacuare de aer cald pe peretele frontal, 

 radiația termică în toate direcțiile, 

 Aer cald curat 

 Temperatura aerului cald la ieșire de 50-70 grade Celsius 

(temperatura aerului într-o cameră de aproximativ 12 

grade Celsius).  

 debit de aer de 1000 m3 / h de aer cald. 

 
ATENTIE !! dispozitiv nu este proiectat pentru funcționarea 
continuă! Datorită naturii de încălzire prin combustie poate fi operat la 
12 h / zi. 
 
DISPOZITIV testat in laboratorul de cercetare in încălzire și 
gaze naturale la Institutul de petrol și gaze din Cracovia nr A1 

3715 studiu 09 

 

    În scopul de a spori eficiența dispozitivului (până la 1200 m³), reducerea costurilor de 

incalzire sau pentru căldură in camere suplimentare poate fi folosit recuperator de gaze 

arse, care este montat pe cosul de fum si recupereaza până la 40% din caldura evacuata pe  

coșul de fum.  

 

   Oferim acces continuu la toate piesele și accesoriile. 

 

 

 
Asistență tehnică 

Breeze HVAC 

shop@airguru.ro 

office@hvacstore.ro 

paul.mocioi@breezegroup.ro 

0732 512 886 / 021 36 11 890 


