
De effektive SOL brændere er det rigtige
valg, når der stilles krav om høj varme-
ydelse, kompakt design og den højeste
grad af komfort. SOL brænderne er
beregnet for tilslutning til skorsten, det
giver en helt ren og lugtfri varmluft.

Den effektive varmeveksler giver SOL
brænderne en høj virkningsgrad, og for
at sikre en lang levetid er varmeveksle-
ren og brændkammeret desuden frem-
stillet af rustfrit stål. SOL brænderne
leveres som standard med det velkendte
Riello oliefyr, som brændstof anvendes
dieselolie.

Til fordeling af varmluften leveres SOL
brænderne som standard med en effek-
tiv aksialventilator med et lavt støjniveau,
det gør også brænderen velegnet til
ventilation med kold luft om sommeren.

Hvis der skal tilsluttes et længere
rørsystem på varmluftsafgangen, kan
SOL brænderne også leveres med en
højtryksblæser af centrifugaltypen.

SOL brænderne er beregnet for automa-
tisk drift. Når brænderen startes, sørger
den indbyggede kombi-termostat for, at
varmluftblæseren først starter, når
brændkammeret er varmet op.
Derved undgås, at der blæses ubeha-
gelig kold luft ud i lokalet. Når bræn-
deren stoppes, fortsætter blæseren
med at køre, indtil brændkammeret

er afkølet. Under drift sikrer termostaten,
at luften opvarmes til den ønskede
temperatur. Som en ekstra sikkerhed er
SOL brænderne desuden forsynet med
en overhedningstermostat.

SOL brænderne har et velplaceret hånd-
tag og store hjul, som gør brænderne
lette at flytte.

SOL brænderne har ikke indbygget
brændstoftank, men er beregnet for
tilslutning til en ekstern tank. Hvis det
ønskes, kan der dog som ekstraudstyr
leveres en brændstoftank.

Model SOL 

Indirekte Oliebrændere
Høj kapacitet

Type SOL 70 SOL 100 SOL 140 SOL 170 SOL 100C SOL 140C SOL 170C

Max. varme- Kcal/t 67,100 86,900 120,400 149,700 88,600 124,700 167,700
ydelse brutto kW 78.0 101.0 140.0 174.0 103.0 145.0 195.0

Max. varme- Kcal/t 59,400 76,500 105,800 137,600 80,000 112,700 151,400
ydelse netto kW 69.0 89.0 123.0 160.0 93.0 131.0 176.0

Max. brændstof 
consumption

Liter/t 7.7 10.07 13.95 17.29 10.27 14.45 19.44

Luftmængde m3/t 6,500 8,500 11,000 14,000 8,500 11,000 14,000

El- 230V 3x400V 230V 3x400V
tilslutning 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

El- 
forbrug

Watt 650 1200 2,300 3,100 1,200 2,300 3,100

Ampere forbrug Amp. 3.8 5.3 9.5 5.5 6.8 5.8 7.2

Vægt u/brændstof kg 130 180 235 300 240 400

Længde mm 1,660 1,785 1,945 2,445 1,950 2,120 2,660

Bredde mm 680 840 840 1065 840 840 1,065

Højde mm 1,320 1,360 1,420 1,670 1,360 1,420 1,670


