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thermox TB 55

thermox TB 110

Nya, förbättrade versionerna av thermox -luftvärmare, är nu effektivare säkrare
och lättare att använda. Tack vare högklassiga tillverkningsmaterial  och
-metoder ger vi nu 4 års garanti på värmeväxlare och brännkammaren.

• byggplatser • industrihallar • lantbruk • växthus

Tekniska förbättringar ger klara
praktiska fördelar:
• fyra års garanti gäller värme-

växlare och brännkammare
• en rörs system med TigerLoop
• lättare att sota
• bättre skydd mot vatten
• större luftmängd
• högre verkningsgrad



thermox -luftvärmare är utrustade med värmeväxlare, varav
utblåsningsluften är helt ren. Den starka centrifugalfläkten
garanterar högt blåstryck och stor värme effekt. Men är
samtidigt mycket tystgående.

thermox -luftvärmare är driftsäkra konstruktioner. Oljebrännarens
funktion styrs med kontrollautomatik (automatisk oljerelä) och
överhettning hindras av temperaturreglering vilken ska kvittera.
Rumstermostaten håller temperaturen jämn och det finns även
uttag för extern rumstermostat.  TigerLoop – en rör system
förbättrar driftsäkerheten och minskar brännarens rengöring-
och servicebehov.

Luftvärmaren kommer med arktisk lagring (nyhet) utrustade
Oilon -brännare.

thermox -luftvärmare används för uppvärmning av bl.a.
nybyggen, lagerlokaler, större garage och växthus. Stora hjul,
truckfångare och lyftkrokar underlättar transport och flyttning
av värmaren.

Den förbättrade thermox -värmaren erbjuder nu för professionellt
bruk en pålitlig lösning. När Du behöver en luftvärmare, jämför
egenskaper, fråga priser.
Ditt val är thermox -luftvärmare.

Försäljning: General agent:

Tekniska data

Värme effekt

Verkningsgrad

Oljekvalitet

Max. förbrukning

Fläkt

Rumstermostat

Luftmängd

Mått: L x B x H

Vikt

Rökgasuttag

Utblåsning

Hjul

El anslutning

thermox TB 55 thermox TB 110

Max 60 kW

Max 93 %

Brännolja, vinterkvalitet

6 l/h

0.35 kW, 900 r/min, 220 V, 50 Hz

justeringsområde 0 - 40 °C

4500 m3

168 x 62 x 103 cm

152 kg

Ø 147 mm/150 mm

5 x Ø 147 mm eller 1 x Ø 400 mm

gummihjul, Ø 300 mm

3 m 3 x 1,5 mm2 stickpropp, 10 A säkring

Max 120 kW

Max 92 %

Brännnolja, vinterkvalitet

11 l/h

1,1 kW, 940 r/min, 220 V, 50 Hz

justeringsområde 0 - 40 °C

6500 m3

185 x 68 x 115 cm

235 kg

Ø 147 mm/150 mm

5 x Ø 147 mm eller 1 x Ø 400 mm

gummihjul, Ø 300 mm

3 m 3 x 1,5 mm2 stickpropp, 10 A säkring
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