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ENKEL OCH SMIDIG INSTALLATION 
SNABB UPPVÄRMNING OCH VENT ILATION 
JÄMN VÄRMEFöRDELNI NG 
HELAUT OMAT ISK DRIFT 
LAG DRIFTSKOSTNAD 
LIT ET PLATSBE HOV 
LAG INSTALLAT IONSKOSTNAD 

Varmluftspannan T HER.1\tOLUXE vänner luften direkt ut.1.n hjälp av vatten el!e]' ånga. Detta gör att riliken 
för sönderfrysning är helt eliminerad. 

THERM OLUXE-pannan av högeffektlyp är konstruerad för olje- eller fliseldning och arbetar helautoma
tiskt. Ställ in önskad temperatur på rumslermostalen, och pannan håller denna temperatur konstant i hela 
lokalen. 

Oljebrännaren ar av hög tryckstyp ink!. pump, fläkt och elektrisk högspänningständning. THER.'IO LUX~:
aggregatet äl' dessutom utrustat med iullständiga konll"OlI- och säkm-hetsol'gan för 220/380 V, 3 fas. samt 
d-ragregulator. 

Brännkammuren är placerad i liggande ställning, \ilke t är av stor fördel för förbränningen, samt förse-. _ ~ 
med flamskydd av eldhärdi5 t rostfritt stål. Värmeväxla1'en är utförd som ea batteri av plana celler. Denna 
konstruktion är synnerligen effektiv vid överförandet av värme från rökgaserna till cirku lationsluften. 

Cirkulationsfläkten är av tystgående halvaxialtyp. jför t. ex. kyrkor, kontor, sjukhus etc. levererar vi på be
gäran nästan ljudlöst arbetande speciulfläktar av centrifugaJtyp med två hastigheter. 

THt:n~JOLUXE-varmJuftspannan lc\"(~reras på begäran färdigt installe!'ad på plat ren t. ex. ink!. ventila
tionstrummor och oljetank. 

Fullständig service i hela ~andct. 

THEIBlOLUXE är godkänd av brandmyndigheterna. 

Tekniska data I SJ-30 I 81-60 I 81-120 

THERMOLUX E - idealisk för uppvärmning 
och ven ti lation av t. ex. : 

Värmemängd kcaI/h 30.000 
I.uftmängd m3 / h 2.500 
[~ffektförbl'Uknlng kW 0,35 
Totalverkningsgrad % 00 
Oljekvalitet Eldn.olja nr 2 
Nettovi kt kg 200 
Dimens ion LxBxH = 87x60xl60 
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Industrilokaler 
B ilverkstäder 
Garage 
Betongfabriker 
Lagerlokaler 
Växthus 

l":yrkor 
Samlin~slokaler 

RestrLuranger 
Sjukh u s 
Kontor 
Baracke.r etc. 

Obs! Utom dessa SUt ndaJ"dmcd eJler levererar v.i även aggregat med annan kapacitet samt d~sutom fläktar, 
vent.jlationsanläggningar, kanalsystem etc. 
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