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Polar WHT 35 ja WH 50 & 80
Kiertovesikäyttöiset siirrettävät ilmalämmittimet

Polar WHT 35 ja WH 50 & 80 lämpöpuhaltimet soveltuvat niin saneeraus- ja
korjaustyömaille kuin uudisrakennuskohteisiin, joissa on kaukolämpöverkko tai kiinteistön
oma kiertovesijärjestelmä. Lämpöpuhaltimia voidaan käyttää lisälämpöpuhaltimina
teollisuushalleissa, varastoissa, kasvihuoneissa jne. eli kaikkialla missä on käytettävissä
lämmin kiertovesi (ei sovellu höyry- tai öljykäyttöön)

Polar WHT 35
Työturvallisuuslaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan työntekijöiden
ja ympäristön turvallisuudesta. Rakennustyömaalla pöly on yksi
suurimmista ongelmien aiheuttajista. Polar WHT 35:n suurin etu WH
lämmittimiin verrattuna on se että laite puhaltaa lämpimän ilman
ylempää eikä näin osaltaan lisää pölyn leviämistä tilassa.
Laitteen tehokas keskipakopuhallin huolehtii siitä, että lämmin ilma
saavuttaa tilan jokaisen nurkan ja tila lämpenee tasaisesti.
Polar WHT 35 on asennettavissa myös vaakaan, jolloin siihen voi
tarvittaessa asentaa yhden puhallusletkun. Näin lämmin ilma
saadaan johdettua pidemmällekin esim. siinä tapauksessa, että
lämmitin pitää jostain syystä asentaa muuhun kuin lämmitettävään
tilaan.
Polar WHT 35 on varustettu neljällä siirtopyörällä, joista kaksi on
lukittavia. Lämmittimestä löytyy myös nostokorvat joiden avulla
laitteen voi asentaa roikkumaan katosta.
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Tuotekortti Polar WH ja WHT

Polar WH 50 ja WH 80
Polar WH lämmittimien rakenne on melko yksinkertainen ja siten
kestävä ja laite onkin suunniteltu rakennustyömaan vaativia
olosuhteita silmällä pitäen. Laitteet ovat olleet esim.
rakennuskonevuokraamojen vakiokalustoa jo vuosien ajan ja
osoittautuneet hyvin käyttöä ja ikää kestäviksi.
WH lämmittimissä on siirtelyä varten tukeva kahva, joka kiertää
koko laitteen, sekä renkaat.

Tekniset tiedot
Malli

WHT 35

WH 50

WH 80

kW

32

-

-

(meno- / paluuveden lämpötila
+90 / +70°C, imuilma -15°C)

kW

-

45,8

74,9

Ilmamäärä

m³ / h

2 600*

3 000

4 500

Liitäntäjännite

V/
50Hz

400

230

230

Syötön sulake

A

3 x 16

16

16

Ulosotto

kpl

-

2

2

Mitat L*P*K

mm

622*960*1320

860*758*610

1041*938*631

Paino

kg

144

60

90

Lämpöteho
(meno- / paluuveden lämpötila
+80 / +50°C, imuilma +5°C)

Lämpöteho

*Puhallusadapterilla
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