OFF-GRID LÄMMITYS
Energiakatkoksiin varautumiseen ja vapaa-ajan käyttöön
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40 CC
4 kW

Ilmalämmitin

Wallas 40 CC ilmalämmitin tarjoaa luotettavaa,
vakaata lämpöä sisäilman lämmitykseen vapaaajan asunnoissa tai kodin varalämmittimenä.
Laminaarinen konvektiolämpö nousee hiljaisesti
ylös lämmittimen yläosasta kuivattaen sisäilmaa ja
parantaen mukavuutta. Wallas -lämmittimet ovat
olleet laajasti käytössä Pohjoismaissa jo viiden
vuosikymmenen ajan ja ne on todettu
erinomaisiksi lämmitysvaihtoehdoiksi viileisiin
kesäiltoihin sekä pakkasen kylmiin talviöihin.

TEKNISET TIEDOT
Teho:
Polttoaine:
Käyttöjännite:
Polttoaineen kulutus:
Virrankulutus:
Huonekoko:
Mitat:

1600-4000 W
Uusiutuva diesel (HVO), diesel,
kevyt polttoöljy
12 V
0,16-0,40 l/t
0,2-0,4 A
60-90 m²
K 740 mm, L 478 mm, S 305 mm

PI Thermo ohjauspaneeli
Aseta haluttu lämpötila ja
termostaatti pitää huoneen
lämmön tasaisena.
Vaihda manuaalitilaan, kun
haluat säätää lämmön tehoa
portaattomasti nupista.

KAUKOKÄYNNISTYS

VAIHTOEHTO SÄHKÖLLE
JA MAAKAASULLE

ASENNUS
Laitteen voi asentaa seinäläpivientinä tai
hormiasennuksella itse tai Wallas asiantuntijan avulla.

Lämmittimen savukaasupää johtaa paloilman
lämmittimeen ja savukaasut ulos. Suljettu
paloprosessi ei vuoda hajuja sisätiloihin.

Aurinkopaneeli lataa
12 V akun.

Paloilma imetään tuulettimen
avulla ulkoa.
230 V

Polttoainepumppu annostelee
polttoainetta säiliöstä ja elektroniikka
ohjaa paloilmaa automaattisesti
pitääkseen polttimen liekin puhtaana.

Jos haluat käyttää
lämmitintä 230V
verkossa, tarvitset
akkulaturia.

12 V akku toimii
virranlähteenä.

OMINAISUUDET
Erinomainen lämmitysvaihtoehto

Termostaattiohjattu lämmitin

sähköttömiin mökkeihin tai

ylläpitää tasaisen lämpötilan ja

varalämmitin omakotitaloihin.

mukavuustason.

Suljettu laminaarinen paloprosessi

Matala pintalämpötila laitteessa

kuivattaa sisäilman ja takaa

lisää turvallisuutta.

DIESELEITÄ PUHTAAMMIN JA

hiljaisen äänitason ilman avotulta.

Hiiliharjaton moottori kestää

ENERGIATEHOKKAAMMIN.

Erittäin energiatehokas A energia-

pitkään ja vaatii vähän huoltoa.

luokan laite säästää huomattavasti

Valitse kahdesta tyylikkäästä

ERITTÄIN VÄHÄPÄÄSTÖISET

polttoainetta ja sähköä.

väristä; grafiitinharmaa tai talven

WALLAS -LÄMMITTIMET

Kauko-ohjain mahdollistaa

valkoinen.

OVAT OSOITTAUTUNEET

lämmittimen käynnistämisen mistä

Vahva suomalainen suunnittelu

SUOSITUKSI VALINNAKSI

tahansa.

ja valmistus pitävät laitteen

KYLMISSÄ OFF-GRID-

kunnossa pitkään.

YMPÄRISTÖISSÄ.

GREENBOOST -POLTIN
POLTTAA UUSIUTUVIA

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Wallas-Marin pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan ilman
velvollisuutta ilmoittaa siitä kenellekään henkilölle tai organisaatiolle. Tarkista aina viimeisimmät tuotetta
koskevat tiedot osoitteesta www.wallas.fi

wallas.fi

