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HSH
Yüzey Isıtıcıları

Maksimum verimle çözdürme ve ısıtma
Wacker Neuson'un yüzey ısıtıcıları, kış aylarında şantiyeleri zamanında tamamlamak için en etkili ve en ekonomik çözümdür HSH, donmuş zeminleri
sorunsuzca eritir, yüzeylerde don oluşumunu engeller ve sıfırın altında sıcaklıklarda dahi betonda başarıyla işleme yapılmasına olanak tanır. HSH
serisinin, kullanımı kolay olup, aşırı soğuk ortamlarda bile arızasız bir şekilde çalışırlar. HSH, en yüksek verimi Wacker Neuson izolasyon örtüsüyle
elde eder. Çok katmanlı, yüksek yalıtma performansına sahip örtüler sadece ısıyı yansıtmakla kalmaz, onu aynı zamanda bütün yüzey üzerinde
orantılı bir şekilde yatay olarak dağıtır.

Yüksek enerji verimi: Mahfaza gerekmez. Isı doğrudan zemine iletilir. İdeal koşullar altında maksimum %94'lük bir ısıt etki derecesi elde edilebilir.●

HSH 700: Hortum uzunluğu 700 m. Entegre jeneratör. Maksimum 130 saate kadar sürekli kullanım mümkündür. Aksesuarla maksimum 400 m²●

zemin çözdürülebilir ve maksimum 1.128 m² beton ek işlemden geçirilebilir.
HSH 350: Hortum uzunluğu 350 m. Jeneratörsüz. Maksimum 63 saate kadar sürekli kullanım mümkündür. Aksesuarla maksimum 300 m² zemin●

çözdürülebilir ve maksimum 612 m² beton ek işlemden geçirilebilir.
Yüksek mobilite: HSH, bir römorka monte edilmiştir. Sağlam bir vinç deliği, şantiyedeki kaydırmaları kolaylaştırır.●

Uygun aksesuarlarla oda ısıtıcıları olarak da kullanılabilir.●
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HSH
Yüzey Isıtıcıları

Teknik bilgiler

 HSH 350 HSH 650 HSH 700

Boyutlar

U x G x Y  mm 3.320 x 1.740 x 1.710 4.880 x 199 x 2.270 5.450 x 2.000 x 2.310

Ağırlık (yakıtlı) kg 1.500 2.950 3.346

Ağırlık (yakıtsız) kg 978 2.600 2.863

Ağırlık jeneratör kg 152 238 238

Çalışma verileri

Eritme gücü min. (standart)  m² 102 194 204

Eritme gücü maks. (standart) m² 204 388 409

Eritme gücü maks. (aksesuarlı) m² 307 388 409

Kapasite beton ek işlemede (standart) m² 204 388 409

Kapasite beton ek işlemede (aksesuarlı) m² 612 1.161 1.128

Isı aktarma sıvısı (HTF) l 180 380 390

İş yapma hızı devridaim başına ısı aktarma ortamı l/h 1.003 1.003 1.003

Termostat dijital digital dijital

Brüt ısıtma gücü Isıtma cihazı kWh 30 74 74

İşletme ısısı başlangıç °C 38 38 38

İşletme ısısı maks. °C 82 82 82

Hortum basıncı başlangıç bar 4,8 4,8 4,8

Hortum basıncı maks. bar 6,2 6,2 6,2

Hortum (Uzunluk) m 700 (2 x 350) 650 (2 x 325) 350

Pompa (Pompa elemanı başına geçiş hızı) l/h 1.003 1.003 1.003

Sayı Pompa elemanları 1 2 2

Elektrik tesisatı

Elektrik ön koşulları 1 x 16 A x 230 V 1 2 x 12 A x 230 V 1~ 1 x 16 A x 230 V 1

Ana şalter evet yes evet

Yakıcı ateşlemesi elektronik electronic elektronik

Güç kesme ikaz lambası düşük sıvı seviyesinde evet yes evet

Kapatma tertibatı burada evet yes evet

FI koruma şalteri evet yes evet

Termik koruma brülör için manuel sıfırlama manual resetting manuel sıfırlama



wackerneuson.com – 13.12.2013 Sayfa: 3 / 3

 HSH 350 HSH 650 HSH 700

Kapatma tertibatı çok yüksek sıcaklıkta evet yes evet

Havalandırma kapalı devredeki devridaimde evet yes evet

Motor verileri

Depo içeriği (Yakıt) l 272 435 568

Yakıt türü Kış dizeli Winter blend diesel Kış dizeli

Yakıt tüketimi jeneratörsüz tam yükte  l/h 3,4 6,8 6,8

Yakıt tüketimi jeneratörlü tam yükte l/h 5 8,4 8,3

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün
gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker
Neuson SE.


