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HOAF Infrared Technology is een onderdeel van de NieuweWeme Groep te Oldenzaal

Productspecificaties

De HOAF R35 EME is de dubbel uitgevoerde straler uit de R-serie midden druk
infraroodstralers. Deze straler is voorzien van een elektronische ontsteking en een
branderautomaat met ionisatiebeveilging. De roestvaststalen reflector zorgt voor
o
projectie van de warmte in de ruimte. De straler kan onder een hoek van maximaal 90
worden gemonteerd.

Stralingsverwarming is uitermate geschikt voor het verwarmen van grote ruimtes zoals
fabriekshallen, magazijnen, scheepswerven, sporthallen, kerken en winkelcentra.
Tevens is het mogelijk om met stralingsverwarming een bepaald deel van een ruimte te
verwarmen, bijvoorbeeld een werkplek. Stralingsverwarming kan ook worden gebruikt
voor het beperken van de relatieve vochtigheid, bijvoorbeeld magazijnen waar corrosie
gevoelige materialen liggen opgeslagen.

Specificaties
Gassoort

:

Aardgas G20/25
Propaan G31

Vermogen

:

35 kW

Afmetingen

:

1630 x 590 x 360 mm (lengte x breedte x hoogte)

Gewicht

:

39 kg

Gasverbruik

:

3
2,40-3,38 m /uur aardgas

Gasaansluiting

:

1/2" binnendraad

Voeding

:

230 V

Ontsteking

:

Elektronisch

Vlambeveiliging

:

Branderautomaat met ionisatiebeveiliging

50 Hz

500 - 1000 mbar
500 - 1500 mbar

1,60-2,78 kg/uur propaan

21 VA

Op de HOAF R35 EME wordt 1 jaar fabrieksgarantie verleend, exclusief slijtdelen.
De HOAF R35 EME beschikt over het volgende keurmerk:
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HOAF R35 EME
Optielijst
Optie bedieningspaneel 1 zone
Optie bedieningspaneel 3 zones
Om de stralers centraal aan te sturen kunnen de stralers
gekoppeld worden aan een bedieningspaneel. Het centrale
bedieningspaneel biedt tevens de mogelijk tot het melden
van storingen per straler en het op afstand resetten van
de straler.
Opie dubbele beveiliging
De HOAF R35 EME straler wordt standaard voorzien van
één branderautomaat en gasblok. Door de straler te
voorzien van een dubbele branderautomaat en gasblok,
kunnen beide secties van de straler onafhankelijk van
elkaar branden.
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