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» 5 модела с модулация с инвертор » 7 версии, 3 стандартни модела

   включително 2 версии “RANGE RATED” » 7 мощности, от 100 до 300 kW

» 3 предварително зададени мощности

   2 модела с регулируеми мощности от

   100 до 200 kW и от 200 до 300 kW

 ��Сертификат CE

 ��Съоръжението е сертифицирано за външен монтаж с клас на защита IP 44

 ��В съответствие с Директива EMC 89/336/CEE

OHA RHE с инвертор                              OHA Standart
Промишлено отопление за средни и големи помещения

> Горивна камера от неръждаема стомана с 10 години гаранция <

Горивна камера С МОДУЛАЦИЯ Стандартна газова горивна камера

Газови групи 

СЕРТИФИКАТИ:

ИНВЕРТОР

ПАТЕНТОВАН

� В съответствие с Директива EMC 89/336/CEE

� Ниско ниво на шум съгласно DIN-VDE-0530

Окачена газова термична група, патентована и със CE сертификат, за външен монтаж, оборудвана с:  

 » Високоефективна горелка с горивна глава, работеща в турбулентен поток без предварително смесване, без 

използване на сменяеми дюзи, с възможност за последващо изгаряне посредством допълнителни специално 

проектирани за работа в подналягане газови инжектори.

 » Вентилатор с частична рециркулация на димните газове, с инверторно задвижване и защита от претоварване.

 » Вграден електрически контролен панел с микропроцесор, проектиран да изчислява нужната мощност от горелката на 

OHA RHE, за да осигурява полезната мощност необходима за сградата.

 » Защитен корпус със самоносещи панели от ламарина, боядисани с термопластичен материал.

 » Съединения за свръзване към вътрешната лъчиста верига.

 » Възможност за дистанционно управление (опционално).

 Мощност

kW

OHA 100-100 +IN 100 6 721 лв 8 065 лв

OHA 200-115 +IN 115 8 125 лв 9 750 лв

OHA 200-150 +IN 150 8 405 лв 10 086 лв

OHA 200-180 +IN 180 8 465 лв 10 158 лв

OHA 400-200 +IN 200 8 757 лв 10 508 лв

OHA 400-250 +IN 250 9 461 лв 11 353 лв

OHA 400-300 +IN 300 10 635 лв 12 762 лв

 Мощност

kW

OHA RHE 100-200 R.R. 100÷200 8 933 лв 10 720 лв

OHA RHE 200-400 R.R. 200÷300 11 230 лв 13 476 лв

OHA горивна група ON/OFF(150kW)

OHA горивна група ON/OFF (100kW)

Газова горивна група "OHA RHE" (модулираща версия + инвертор на вентилатора)

Код Описание
Цена

без ДДС

Цена

с ДДС

 » Обезопасителни системи с температурни и сензори за подналягане.

Цена

с ДДС

Цена

без ДДС
Код

OHA горивна група ON/OFF (115kW)

Технически характеристики:

Газова горивна група "OHA" (версия ON/OFF + инвертор на вентилатора)

OHA горивна група ON/OFF (200kW)

OHA горивна група ON/OFF (250kW)

OHA горивна група ON/OFF (300kW)

Посочените цени са франко склад Systema Италия. При поръчка съобразно количеството се изчислява транспортът до 

България.

OHA горивна група ON/OFF (180kW)

Описание

Модулираща горивна група 100-200 kW

Модулираща горивна група 200-300 kW

България.
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(*) В случай на дълъг пленум (доставя се само ако е изрично поръчан) 

размерите N и P са съответно 1802 и 1003 mm

(**) OHA Standard= 1075mm / OHA RHE= 1095 mm

1 тръба стандартно

РАЗМЕРИ НА ЛЪЧИСТИТЕ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ

РАЗМЕРИ НА ГОРИВНАТА ГРУПА 

2 тръби стандартно 2 тръби предварително сглобени

Свързването на отделните елементи е конструирано така, че да 

гарантира максимална топлинна ефективност към пода, като

минимизира топлинните загуби към тавана.

СТРУКТУРА НА ЛЪЧИСТИТЕ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ
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