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AEROTERME 

 
AEROTERME fixe cu putere  cuprinsǎ  între 2kW şi 22kW echipate cu: 
 

- contactor 
- termostat de securitate cu reglare manuală 
- termostat de ambianta (+5ºC / +30ºC) 
 

                

 
 
AEROTERME mobile cu putere  cuprinsǎ  între 6 kW şi 18kW echipate cu:  
 

- termostat de securitate cu reglare manuală 
- preechipate pentru termostat de temperatură 

 
 
PANOU RADIANT 
 

               
Echipat cu:  
- termostat de securitate cu reglare manuală     
- reflector din aluminiu pentru o mai bună difuzie a căldurii 
- grătar de protecţie din otel cromat 
 
UTLIZĂRI: La încălzirea halelor, sălilor de sport, bisericilor, etc. 
 

Dimensiuni  (mm) Puterea 
(kW) 

U (V) Debit 
(m³/h) L P H 

Greutate 
(kg) 

2 230 300 230 200 330 5 
3,3 230 400 250 250 420 7,5 
5 400 400 250 250 420 8 
9 400 700 350 330 480 10 
15 400 1.300 350 440 600 15,5 
22 400 2.400 490 360 700 24 

Dimensiuni (mm) Puterea 
(kW) 

U (V) Debit 
(m³/h) A B C D E F 

Greutate 
(kg) 

6 400 690 302 245 260 398 319 371 9,7 
9 400 875 400 288 380 442 319 469 16,6 

13,5 400 * 1.490 412 383 443 540 382 481 24 
18 400 * 1.490 412 383 443 540 382 481 24,5 

Tensiunea (V) Puterea (kW) Panou Radiant Infrarosu 
230 3.600 
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ETUVE de laborator 

 
P= 2,5KW - 3,6KW , Convectii fizice sau Fortate următoarele modele, Temperatura de operare0ºC - 260ºC, V= 0,45m³ 

 
CUPTOARE de laborator  

 

P= 800W - 1200W, Temperatura de operare 1000 ° C, Convection fizice sau Fortate următoarele modele. 
Volum: 0, 8 m3. T=350º - ºC şi V=0,8m³ 

 
ETUVE, CUPTOARE industriale 

 
Încălzire prin convectie (cu rezistenţe refractare).  
Încălzire cu forţa de către convector (rezistenţe armor).  
Izolare termica pe vata minerala.  
Envelope domestice din inox sau electro.  
Pictura PUR externe pe placi.  
Sisteme de solvent de extracţie şi de vapori de apă.  
Termoregulator PID. 
 
Tabele standard de 200 de grade şi 300 grade C pentru încălzire molds, plaques, ...  
Frânare tub pătrat pictate PUR.  
Top plate din oţel sau aluminiu. Grosime dupa taxa.  
Încălzire un apartament de mica de vehicule blindate, garantând o mai bună omogenitate şi o excelentă distribuţie a 
puterii de încălzire sau element de vehicule blindate.  
Izolare termica pe vata minerala.  
Envelope domestice din inox sau electro.  
Pictura PUR externe pe placi. 
Sisteme de solvent de extracţie şi de vapori de apă.  
Termoregulator PID. 
 
Forced convection elemente de încălzire pe tancuri, prin infraroşu emitters  
(glazed ceramica, cuart lampi, elemente de vehicule blindate) sau mixte (aer cald + infraroşu).  
Tunnels MONOBLOC sau modular, cu alimentator alimentator sau centura.  
Envelope domestice din inox sau electro.  
Pictura PUR.  
PID de temperatură de regulament. 

 
UTILIZǍRI:, industria alimentarǎ, industria cauciucului, şi industria sticlei 
Cuptoarelor si tuneluri sunt folosite în toate domeniile din industrie. 
În industria tipograficǎ pentru uscare cerneluri şi lacuri de imprimare sau serigrafie (hartie, carton, textile, obiecte), 
tratament de suprafaţă (degresare), industria maselor plastice (uscare, termoformare, fuziune de straturi, ), industria 
cauciucului (vulcanizat), industria alimentare (gatit, copt, suflat), industria sticlei , industria electronică (depanare).  
Noi de studiu şi de a face orice echipamente specifice în conformitate 
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