TÄYSIN UUDISTUNEET

AIRREX LÄMMITTIMET

MOBIILIOHJAUKSELLA
MYYJÄN OPAS

Nyt voit säätää lämpötilaa, tarkastaa
polttoaineen määrän
sekä ilmoitukset suoraan
puhelimestasi!

LÄMMITTÄÄ HALLIN, TYÖMAAN, VARASTON, AUTOTALLIN, KASVIHUONEEN, HARRASTETILAN...

UNIIKKI TUOTE, JOLLE
LÖYTYY KYSYNTÄÄ

JO TUHANSIA MYYTYJÄ KONEITA!

REX NORDIC & AIRREX

TEHOKAS LAITE PIENELLÄ KULUTUKSELLA

Suunnittelemme ja kehitämme yhdessä tehtaan kanssa tuotteet sopimaan
pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. Pidämme huolen siitä, että tuotteemme
täyttävät aina kaikki vaadittavat standardit ja niille asetetut määräykset.
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Tavoitteenamme on saada aikaan mahdollisimman yksinkertainen ja hyvä
käyttökokemus.
Viemme jatkuvasti palvelujamme eteenpäin antaaksemme parhaan mahdollisen tuotetuen asiakkaillemme. Asiakaslähtöinen toimintamme on nostanut
Airrexin markkinajohtajaksi Pohjoismaissa. Yrityksen vahva osaaminen pitää
tuotteiden jälleenmyyntiarvon korkeana.

Airrexin infrapunalämmittimiä on valmistettu lähes 30 vuotta ja jo pelkästään tehtaan tuotekehitysosasto työllistää noin 40 henkeä, joten Airrex on tämänkaltaisissa
tuotteissa suunnannäyttäjä koko maailmassa.

Infrapunalämmitin lämmittää materiaalin ja kaikki pinnat.
Kulutusesimerkki AH-300:
> Eristetty teollisuushalli, Tilavuus: 500 m3
> Lämpötila ulkona: -0 ºC, Lämpötila sisällä: +15 ºC
> Polttoaineen kulutus/vrk: n. 2,5L

KÄYTTÖKOHTEITA
AH-200: Kesämökin, lasiterassin tai vaikkapa autotallin lämmitys. n. 900 m3
AH-300: Hallien, varastojen, tapahtumatelttojen, terassin ym. lämmitys. n. 1500 m3
AH-800: Isojen teollisuushallien ja tapahtumatelttojen lämmitys. n. 2000 m3

MITEN AIRREX TOIMII?
Wifi- / 4G-yhteys

Uusi tankki, tiiviimpi
korkki

Täyttää EU:n
uudet päästödirektiivit

Uudistettu poltin
ja putkisto

Käynnistyy
sähkökatkon
jälkeen

1. ERITTÄIN TEHOKAS
ÄÄNENVAIMENNUS
Pakoputken sisällä oleva pakokaasuja tiivistävä ja laajentava
äänenvaimennusjärjestelmä tekee
Airrexista erittäin hiljaisen - vain
48dB. Lisävarusteena on saatavilla
myös äänenvaimennin, joka laskee
melutasoa entisestään.
2. TÄYDELLINEN PALOPROSESSI
Kolminkertainen paloprosessi takaa
täydellisen puhtaan palamisen,
joten lämmitin ei vaadi erillistä
pakoputkea, jolloin kaikki lämpö
saadaan hyötykäyttöön. Normaali
ilmanvaihto riittää.

Grafiitinharmaa
väri

3. HIPAISUKYTKIMET
Soft-touch ohjauspaneeli led-näytöllä, sekä kaukosäädin

Tyylikäs
peilipintainen
ohjauspaneeli

Vahvempi
suojaritilä

4. EDISTYKSELLINEN POLTIN
Laitteessa on sähköisellä polttoainepumpulla varustettu patentoitu
öljypoltin, joka kierrättää palokaasun keraamisesti pinnoitetun
putkiston läpi, luovuttaen lämmön
infrapunasäteilynä.

HELPPOKÄYTTÖINEN,
TEHOKAS INFRAPUNALÄMMITIN!

LEVIÄÄKÖ LÄMPÖ TASAISESTI?

ONKO AIRREX TURVALLINEN?
Airrex on erittäin turvallinen lämmityslaite, siinä on 12 turvajärjestelmää:

Sytytyksen turvajärjestelmä, Liekinvarmistus, Laitteen sammuttava kaatumistunnistin, Ylikuumenemissuoja, Virtakatkon tunnistava turvajärjestelmä, Sulake,
Polttimen suojaus, Polttoainetason tarkkailu, Lämpötila-anturin vikatunnistin,
Moottorin käynnistysvarmistin, Laitteen lukitus, Ohjelmoitava sammutus (käyttäjä
voi ohjelmoida)

TARVITAANKO PAKOPUTKEA?
Lämmittimestä ei tarvitse viedä erikseen pakoputkea ulos, kun laitetta
käytetään tiloissa kuten autotalleissa, terasseilla, teltoissa, ym.
Pakoputki tarvitsee viedä ulos ainoastaan niissä tilanteissa, kun lämmitintä käytetään tiloissa, joissa nukutaan.

TULEEKO LAITTEESTA HÄKÄÄ?
Häkää ei tule. Pääasiassa ulos tulee vain vettä (n. 8,8%) ja hiilidioksidia. Typen oksideja vain 3 grammaa tunnissa. Voit tutkia Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tehtyä päästöraporttia nettisivuillamme.

Kyllä. Infrapunalämpö leviää tasaisesti erittäin pitkälle. Monella on mielikuva että
lämmönsiirtoon tarvitaan puhallin, jotta lämpö saadaan esimerkiksi hallin toiseen
päähän. Puhaltimelle ei ole tarvetta – infrapunalämmitin lämmittää materiaalia,
seinää, lattiaa, kaikkea tilassa olevaa materiaalia.

MIKSI AIRREX EI HAISE?
Kun käytettävä polttoaine poltetaan lähes täydellisesti, siitä ei tule hajua eikä
vaarallisia päästöjä. Häkää muodostuu kun palaminen on epätäydellistä, eli
palaminen tapahtuu liian vähässä happimäärässä. Kun palaminen on täydellistä,
häkää ei synny. Airrexin tuotekehityshistoria ulottuu yli 20 vuoden taakse, joten
laitteen toiminta on erittäin pitkälle hiottua.

PALJONKO LAITE KULUTTAA SÄHKÖÄ?
Käynnistyessään lämmitin käyttää 85W. Käynnistämisen jälkeen laitteen sähkönkulutus on vain 60W tunnissa.

MITÄ TEHDÄ VIKATILANTEESSA?

MITEN AIRREX ASENNETAAN?
Airrex infrapunalämmitin ei vaadi erillistä asennusta. Polttoainetta
tankkiin ja virtapistoke seinään niin Airrex on valmis käytettäväksi. Pyörillä kulkeva lämmitin on helppo siirtää haluttuun paikkaan.

MIKSI INFRAPUNALÄMMITIN?
Infrapunasäteily lämmittää materiaalit. Vaikka tilan ilma vaihtuisikin esim. ovea
avatessa jää materiaaleihin ilman vaihduttua edelleen erittäin paljon lämpöenergiaa. Näin energiahukka on pieni.

Ota yhteyttä huoltoon. Valmistajan kouluttamat huoltomiehet huoltavat
laitteen nopeasti ja ammattitaidolla. Hyvin varustellut huoltoautot on helppo
tilata paikalle minne vain tarvitset. Takaamme, että tuotteisiimme löytyy varaosat heti hyllystä. Airrex polttoainelämmittimillä on kolmen vuoden takuu.
OTA YHTEYTTÄ
040 047 091 5 / huolto@rexnordic.com
www.rexnordic.fi

POLTTOAINEET
Biodiesel, diesel,
Polttoöljy

AMMATTILAISEN VALINTA		

REXNORDIC.FI		

040 180 11 11

