
Rolnictwo
Budownictwo
PrzemysłNowe, okrągłe nagrzewnice elektryczne z możliwością 

podłączenia przewodów do rozprowadzania ciepłego 
powietrza, moc 30 i 40 kW

RS 30
RS 40

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE SERII RS
RS to seria przenośnych, okrągłych nagrzewnic 
elektrycznych Master nowej generacji.

Bardzo wytrzymała konstrukcja
Obudowa wykonana z grubej blachy, elementy 
grzewcze z żaroodpornej  stali nierdzewnej oraz 
komponenty zabezpieczone przed wstrząsami 
umożliwiają bezpieczny transport i gwarantują 
trwałość urządzenia nawet w najcięższych 
warunkach. 

Panel sterowania
Wbudowany termostat pomieszczeniowy oraz 
gniazdo termostatu zewnętrznego TH5 (z przewo-
dem 3 lub 10 m) umożliwiają regulację temperatury 
pracy. Przełącznik umożliwia ustawienie urządzenia 
w trybie: wentylacja, połowa mocy, pełna moc.  

Łatwa instalacja i obsługa
Duże, wytrzymałe, gumowe koła ułatwiają transport 
nagrzewnic serii RS z miejsca na miejsce. Możliwe 
jest również podwieszanie ich pod sufitem.

Typoszereg 
RS 30 = 30 kW
RS 40 = 40 kW

Nienagrzewająca się obudowa
Pomimo dużej emisji ciepła zewnętrzna powierzchnia 
obudowy nie nagrzewa się.

Możliwość podłączenia przewodu do 
rozprowadzenia ciepłego powietrza.
Nagrzewnice serii RS zapewniają duży przepływ 
powietrza, a przez to szybką i wydajną dystrybucję 
ciepła dzięki możliwości podłączenia do nich giętkich 
przewodów.
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RS 40

44.000/89.000/136.500

13/26/40

11.000/22.000/34.500

3.500

wyłączony/wentylator
/13kW/26kW/40kW

tak, wbudowany

możliwe

65

40

870 x 630 x 770

46

6

RS 30

51.200/102.400

15/30

7.740/15.480

3.500

wyłączony/wentylator
/15kW/30kW

tak, wbudowany

możliwe

67

30

740 x 630 x 770

36

6

BtU/h

kW

kcal/h

m3/h

dB(A)

kW

mm

kg

szt

Moc grzewcza

Przepływ powietrza

Pozycje przełącznika

Regulacja termostatem

Podłączenie termostatu 
zewnętrznego

Poziom hałasu

Moc elektryczna

Wymiary opakowania  
(dł. x szer. x wys.)

Waga netto

Paleta

Zastosowanie:
 ▪ ogrzewanie budynków
 ▪ ogrzewanie szklarni
 ▪ ogrzewanie ludzi
 ▪ osuszanie
 ▪ wentylacja i recyrkulacja powietrza
 ▪ rozmrażanie

Akcesoria:
termostat pomieszczeniowy TH5

Funkcja wentylacji po wyłączeniu zapewnia przepływ powietrza 
i optymalne wychłodzenie urządzenia.

Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny wytrzymuje ciężkie 
warunki pracy.

Duży przepływ powietrza.

Możliwość pracy w pozycji stojącej lub podwieszenia.

Bardzo czysty sposób ogrzewania.

Gumowe koła ułatwiające transport.  ▪ termostat pomieszczeniowy 
 ▪ termostat przegrzania - RESET
 ▪ gniazdo zewnętrznego termostatu 

Możliwość podłączenia 
przewodów giętkich

Panel sterowania

RS 30 / RS 40

RS 30
RS 40
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