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Dizel Yak›tl› Seyyar Is›t›c›
Kullanım Alanları

S›cakl›k Dağ›l›m›:

K›ş güneşi Val-6, ışınım yoluyla ısıtma yapan, çalışırken duman çıkarmayan, tek veya çift kademeli çalışma 
özelliğini haiz endüstriyel tip taşınabilir bir radyant ısıtıcıdır. Gazyağ› ve mazotla çal›şabilen Val-6, k›z›lötesi 
›ş›nlarla güneşin bizi ›s›tt›ğ› şekilde, havadan ve rüzgardan etkilenmeden ve enerjisini kaybetmeden bizleri ve 
cisimleri ›s›t›r.

• Endüstriyel mekan ›s›tmas›nda
   (Depolar, atölyeler, fabrikalar, oto servis istasyonlar›, vb.)
• Aç›k havada yap›lan çal›şmalarda 
• Is›tma ve kurutmada
• Asfalt tamiratlarında
• Boya kurutmada
• Beton kurutmada
• Buz çözmede
• ‹nşaat şantiyelerinde

Radyant ›s›tmay› sağlayan ›ş›nlar rüzgardan ve diğer hava 
koşullar›ndan etkilenmeden direk olarak ›s›t›lacak veya 
kurutulacak yüzeye yönlendirilir ve kullan›lmayan bölgeleri 
›s›tmaksızın sadece ihtiyaç duyulan alanların ısıtılmasında 
ekonomik ›s›tma sağlan›r.

150x150x1 (mm)
siyaha boyanm›ş çelik levhan›n üzerinde 0˚C’den 
başlayan ›s› dağ›l›m›.

Aç›k havada çeşitli 
kullan›m sahalar›

Macun ve boya kurutma K›ş aylar›nda yap›lan 
inşaatlarda kurutma ve 
›s›tma

‹nsan ve makinalar› 
›s›tma

Servis istasyonlar› 
önünde aç›k havada 
ekonomik ›s›tma

Donmay› önleme

VAL6 EPX VAL6 KBE1S

VAL6 EPX VAL6 KBE1S
Isı Kapasitesi (kW)

Yakıt Sarfiyatı (lt/s)

Yakıt Türü

Güç Kaynağı
Depo Kapasitesi (lt)

Gürültü Seviyesi (dB)
Boyutlar (mm)
Ağırlık (kg)

Mazot veya Gaz Yağı

220-240V - Monofaze

Yüksek: 41

Yüksek: 3,19
Düşük: 29,3

Düşük: 2,32
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970x645x1234

50
810x655x695

38

32,5

3

35

Güç Sarfiyatı (W)

Emniyet Fotoselli alev algılayıcı, 
yüksek akım sensörü, 
aşırı ısınma koruması

Fotoselli 
alev 

algılayıcı

Yüksek: 92
Düşük: 86
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