
Ný kynslóð hitablásara sem sameina nýjar lausnir og nútímalegt útlit. 

Mjög hljóðlátir, léttir, áreiðanlegir, orkusparandi og með góða hitadreifingu.

NÝTT



   

ÞÆGINDI

• mikil skilvirkni hitara
• mjög öflugur EB mótor
• þráðlaus stilling á viftu
• allt að 40% lægri viðhaldskostnaður
• bein tengsl við BMS er góður kostur
• hljóðlát vifta jafnvel í hæstu stillingu

GÆÐI

• öflugur
• þrjár stillingar á viftu
• öflugur þriggja stiga mótor
• einföld uppsetning og allar 
 tengingar fylgja
• samkeppnishæft verð

EINFALT STÝRIKERFI

• háþróað stýrikerfi
• þráðlaus viftuhraði
• dagatal fyrir hitara 
 - virka daga eða helgar
• samstarf við ýmis BMS kerfi
• hitastigsskynjari
• tenging allt að 8 stillingar 
 við eina stýringu

 
Gerð hitablásara

 

*0,5 m/s hámarks hitablástur

VR Mini  VR1  VR2  VR3  VR-D Mini   VR-D

AFKÖST Í KW FRÁ: 3-20 kW  5-30 kW  8-50 kW  13-75 kW  –  –

HÁMARKS HITABLÁSTUR*: 2100 m3/h  5300 m3/h  4850 m3/h  5700 m3/h  2330 m3/h  6500 m3/h

LÁRÉTTUR HITI ALLT AÐ: 14 m  23 m  22 m  25 m  16 m  28 m

LÓÐRÉTTUR HITI ALLT AÐ:  8 m  12 m  11 m  12 m  10 m  15 m

VÖRUHÚSIÐ



EINFALT STÝRIKERFI

• háþróað stýrikerfi
• þráðlaus viftuhraði
• dagatal fyrir hitara 
 - virka daga eða helgar
• samstarf við ýmis BMS kerfi
• hitastigsskynjari
• tenging allt að 8 stillingar 
 við eina stýringu

VÆNTANLEGT

WING ný kynslóð loftgardína, léttar og 
nútímalegar, hannaðar sem vængur.

Hljóðlátur og kraftmikill orkusparnaður með 
rafmagns- eða vatnshitara.

AUÐVELD LEIÐ TIL AÐ SPARA ORKU

VR-D eða VR-Mini kerfið dreifir heitu lofti í tilteknu rými. 
Dregur kalt loftið upp og blæs heitu lofti niður.

GRÓÐURHÚSIÐBÍLSKÚRINN

AC EC
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HITABLÁSARAR FYRIR FLESTAR AÐSTÆÐUR

NÚTÍMALEGIR NÝSKÖPUN ORKUSPARNAÐUR

NÚTIMALEG HÖNNUN

HREINAR LÍNUR 
Í LÖGUN OG LIT

LÉTT OG STERKT EFNI 
OG EINFALT AÐ ÞRÍFA

SNJALLLÆSING
Á HLÍF

RIST SEM STJÓRNAR 
LOFTI Á BESTAN HÁTT  

STERKT VIFTUHÚS

VARMASKIPTI SEM 
TRYGGIR RÉTT HITASTIG

HÁMARKS LOFTFLÆÐI 
OG JÖFN DREIFING

SKILVIRK VIFTUBLÖÐ 
VEITA LITLA MÓTSTÖÐU

40% RAFMAGNS-
SPARNAÐUR

ÚR UMHVERFISVÆNU 
EFNI

ORKUSPARANDI 
EB MÓTÓR

EC AC
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