
Nagrzewnica gazowa BLP 17 M DC
Moc:

10 - 16 kW

Przepływ powietrza:
300 m3/h

Zużycie paliwa:
1,16 kg/h

Ciśnienie:
0,7 bar

Wymiary urządzenia:
471 x 188 x 293 mm

Czas pracy na baterii
8 h

Prąd znamionowy:
0,4 A

Regulacja termostatem:

nie

Wymiary (dł x sz x wys):
550 x 230 x 300 mm

Zapłon:

manualny

Moc elektryczna:
0,005 kW

Waga netto / brutto:
4 / 7,5 kg

Zasilanie:
110-240/50-60 lub
bateria V/Hz

Główne cechy:

Opis modelu:
• Niskie napięcie 14 V zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Silnik na prąd stały oraz płytka sterująca zapewniają niskie zużycie energii: 

na poziomie 10% poboru mocy standardowej nagrzewnicy na prąd zmienny
• Pozwala na pełną mobilność urządzenia: może być zasilana z sieci 

elektrycznej bądź baterii
• Wyposażona w litową baterię akumulatorową Master BAT3
• Zasilanie baterią litową bądź za pomocą przewodu elektrycznego
• Manualny zapłon
• Reduktor z zaworem bezpieczeństwa , który wstrzymuje przepływ gazu w 

przypadku przerwania przewodu gazowego
• Reduktor i przewód gazowy w standardzie
• Silnik z wyłącznikiem termicznym
• Termostat przegrzania
• Możliwość regulacji mocy
• Mocna i wytrzymała konstrukcja
• Łatwa obsługa
• Wyposażona w zasilacz elektryczny na 220 i 110 V
• Standardowy zestaw zawiera: nagrzewnicę, przewód gazowy, reduktor i 

zasilacz. Dostępny również zestaw: nagrzewnica, reduktor, zasilacz, bateria 
3Ah oraz ładowarka

• 8 godzin pracy na jednej baterii
• Bateria ładuje się w 40 minut

W zestawie:
Akumulatorowa bateria litowa 3Ah Master. 
Żywotność baterii: 8 godzin. Ponad 1000 cykli 
ładowania. 4106.312

Ładowarka baterii.
Bateria ładuje się w 40 minut - 4106.313

Zasilacz elektryczny na 220V i 110V



Opis działania:
System spalania - przepływ powietrza

Akcesoria:
Zestaw do sprzęgania butli gazowych 

Łącznik butli gazowej - 4515.902
Przewód gazowy gwintowany (0,5 m) - 4515.901

Uwaga!
Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia.
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