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Nagrzewnica elektryczna MASTER
B 5 EPB
Cena

519,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

4012.022

Kod producenta

4012.022

Producent

MASTER

Opis produktu
Nagrzewnica elektryczna Master B 5 EPB o regulowanej mocy 2,5 - 5,0 kW jest polecana do ogrzania małych pomieszczeń,
takich jak biura, sklepy, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, magazyny. Może stanowić samodzielne źródło ciepła lub
wspomagać istniejącą już instalację grzewczą. Przepływ powietrza (510 m3/h) zapewnia szybki wzrost temperatury, a cicha
praca gwarantuje pełen komfort użytkowania. Nagrzewnica wymaga podłączenia siłowego.
Nagrzewnica bardzo chętnie jest stosowana w pracach remontowych przez tynkarzy, malarzy, posadzkarzy i kafelkarzy.

Urządzenie ma kompaktową, stalową obudowę i wygodne uchwyty, dzięki czemu bez problemu można zastosować je w
dowolnym miejscu. Nie wymaga skomplikowanej instalacji, jest proste w obsłudze i bardzo wydajne. Elementy grzewcze
wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica B 5EPB wyposażona jest również w termostat pomieszczeniowy oraz
termostat przegrzania. Regulacja mocy umożliwia odpowiednie dostosowanie przepływu ciepłego powietrza do potrzeb, a
dodatkowy przełącznik „lato--zima” służy do uruchomienia funkcji samej wentylacji. Bezpieczne użytkowanie zapewnia
automatyczny reset oraz silnik z wyłącznikiem termicznym. Firma Master oferuje modele nagrzewnic elektrycznych w zakresie
od 1-40 kW.
Wbudowany termostat pomieszczeniowy
Nie zużywają tlenu
Brak spalin, zapachu, wilgoci
Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji
Cicha praca
Automatyczny reset
Silnik z wyłącznikiem termicznym
Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
Termostat przegrzania
Możliwość regulacji mocy
Mocna i wytrzymała konstrukcja stalowa
Podłączenie siłowe
24 miesięczna gwarancja
MODEL
Moc grzewcza

kW
Btu/h
kcal/h
V/Hz

Zasilanie
Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy
Prąd znamieniowy
A
Poz. przełacznika 1
Poz. przełacznika 2
Poz. przełacznika 3/4
kW
Regulacja termostatem
Zakres temperatur
ºC
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B 5 EPB
2,5/5
8530/17000
2150/4300
400/50
400V/ 16A / 5p
7,3
Wyłaczony
Wentylator
2,5/5,0
w zestawie
5-35

Ochrona
Wymiary opakowania
(dł x sz x wys)
Waga netto/brutto
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mm

IP24
370 x 310 x 390

kg

6,4/6,8

