
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU

PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU

Model HIF-3301 
Objednací číslo 35833
Napětí 230V ~50Hz
Výkon 3300W
Proudové zatížení 14.5A
Nastavení výkonu 30/1650/3300W
Teplotní rozsah 5-40°C
Krytí IP24
Rozměry 27 x 25.5 x 40cm
Hmotnost 4.8 kg

• Rychlé a efektivní vytápění sklepů, dílen, obchodů, párty stanů, 
 skleníků atd..
• Nespotřebovává kyslík
• Bezpečný provoz, plynulá regulace výkonu, prostorový
 termostat, ventilátor
• Topné těleso z nerezavějící oceli
• Možnost letního využití pro ventilaci bez ohřevu
• Nízká hladina hluku
• Kvalitní zpracování, materiály, robustní ocelová konstrukce, 
 snadná a bezpečná manipulace, dlouhá životnost

• Rychlé a efektivní vytápění při stavebních pracích, v dílnách atd.
• Spotřebovává kyslík!
• Přímý ohřev vzduchu s nucenou cirkulací – rychlý nástup tepla 
• Bezpečný provoz, plynulá regulace výkonu 
• Termostat a bezpečnostní ventil proti přehřátí a úniku plynu
• Včetně příslušenství – regulátor a přívodní plynová hadice
• Kvalitní zpracování, materiály, robustní ocelová konstrukce, 
 snadná a bezpečná manipulace dlouhá životnost

Model ZSG 151 ZSG 301 
Objednací číslo 35845 35850
Plyn G30-I3B/P G30-I3B/P
Tlak plynu 0.7bar 1.5bar
Jmenovité napětí 230V 50Hz 230V 50Hz
Výkon motoru 25W 70W
Maximální spotřeba plynu 1.11 Kg/h 2.2Kg/h
Maximální tepelný výkon 15KW 30KW
Maximální objem horkého vzduchu 300m3/h 750m3/h



ELECTRIC AIR HEATER

GAS AIR HEATER

Model HIF-3301 
Order no. 35833
Power supply 230V ~50Hz
Power 3300W
Rated current 14.5A
Power setting 30/1650/3300W
Temperatur range 5-40°C
Cover IP24
Dimensions 27 x 25.5 x 40cm
Weight 4.8 kg

• Quick and e�  cient heating of the cellar, workshop, market,   
 party tent, greenhouse etc.
• It does not consume oxygen!
• Safe operation, continuous power control, room thermostat, 
 fan
• Heating element from stainless steel
• Possibility of summer use for ventilation without heating
• Low noise level
• Quality workmanship, materials, robust steel construction, easy 
 and safe handling, long service life
        

• Fast and efficient heating during construction works, in
 workshops, etc.
• Consumes oxygen!
• Direct air heating with forced circulation - quick warming
• Secure operation, smooth power control 
• Thermostat and safety valve against overheating and gas
 leakage
• Included accessories - regulator and inlet gas hose
• Quality workmanship, materials, robust steel construction, easy 
 and safe handling long service life

Model ZSG 151 ZSG 301 
Order no. 35845 35850
Gas G30-I3B/P G30-I3B/P
Pressure 0.7bar 1.5bar
Power supply 230V 50Hz 230V 50Hz
Power 25W 70W
Max. gas fuel consuption 1.11 Kg/h 2.2Kg/h
Max. power 15KW 30KW
Max. air volume 300m3/h 750m3/h


