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Original - Proline

LIGHT
TILLBEHÖR & TILLVAL

GENERELLA
Galvaniserad konstruktion
avsedd för utomhusbruk.

Rund bordsskiva:
Passar runt stolpen ovan höljet.

Effekt:
3 - 12 kw (reglerbar)

Teleskopstolpe:
Sänks ned i höljet. Underlättar lagring
och transport.

Gas typ:
Gasol (Propan)
Säkerhet:
Flammvakt som till 100% stänger av
värmaren om pilotlågan slocknar.
Tändning:
Sker med inbyggd pizotändare.
Gasolhöljet rymmer en flaska upp till
11kg (P11).
I foten finns utrymme för extra
ballast (sand ej inkl.)
Standardhöjd: 226 cm.

PLACERING & TÄCKNING
En ensam värmare kommer att
täcka en diameter upp till 6 m.
beroende av väder.
Det är lättare att uppnå en
konfortabel värme på en skyddad
plats.
Om möjligt placera värmaren
skyddad från vind, nära byggnader,
väggar staket etc.
För att värma en större yta kan en
grupp av värmare användas.
Placera ut dem så att värmen
överlappar.

Tippskydd:
Stänger av gasen om värmaren tippar.
Transportvagn:
För att underlätta vid förflyttning.
Specialdesign:
Den perforerade Fiestalogon på höljet
kan bytas ut mot egen logo/namn för
större order. (mot tillägg)

VIKTIGT - SÄKERHET
Brännbara material:
Värmaren måste placeras så att de
angivna säkerhetsavstånden från
brännbara material uppfylls.
Efter byte av gasol-flaska, kontrollera
så att inget läckage finns, använd
såpvatten.
För mer information:
Se instruktionsbok.

Designad för utomhusbruk
eller väl ventilerade utrymmen.

SÄKERHETSAVSTÅND
500 mm

Galvaniserad konstruktion avsedd för
utomhusbruk.
Effekt:
3 - 7 kw (reglerbar)

Elektronisk tändning:
Tändning sker med hjälp av ett
batteri.
Alternativt färgval:
Värmarna kan fås i olika färger
(mot tillägg).

Gas typ:
Gasol (Propan)

Skyddshuva:
För vinterskydd.

Alternativ höjd.
Extra höga el. låga värmare kan
beställas (mot tillägg).

Största bredd: 86 cm.

TILLBEHÖR & TILLVAL

GENERELLA

Säkerhet:
Flammvakt som till 100% stänger av
värmaren om pilotlågan slocknar.
Tändning:
Sker med inbyggd pizotändare.
Gasolhöljet rymmer en flaska upp till
11kg (P11).
I foten finns utrymme för extra ballast
(sand ej inkl.)
Standardhöjd: 210 cm.

Transportvagn:
För att underlätta vid förflyttning.
Alternativ höjd.
Extra höga el. låga värmare kan
beställas (mot tillägg).

VIKTIGT-SÄKERHET
Brännbara material:
Värmaren måste placeras så att
de angivna säkerhetsavstånden
från brännbara material uppfylls.
Efter byte av gasolflaska,
kontrollera så att inget läckage
finns, använd såpvatten.

Största bredd: 75 cm.

PLACERING & TÄCKNING
För mer information:
En ensam värmare kommer att täcka en
Se instruktionsbok.
diameter upp till 5 m. beroende av väder.
Det är lättare att uppnå en konfortabel
Designad för utomhusbruk
värme på en skyddad plats.
Om möjligt placera värmaren skyddad
från vind, nära byggnader, väggar staket
etc.
För att värma en större yta kan en grupp
av värmare användas.
Placera ut dem så att värmen
överlappar.

SÄKERHETSAVSTÅND
400 mm

400 mm

250 mm

PLACERING

VÄRMESPRIDNING

PLACERING

VÄRMESPRIDNING

Väl skyddat område, milt klimat.
Skyddat från 2 sidor, höstklimat.
Lite skydd, kallt klimat.
Utsatt läge, kallt klimat

upp till 6 m
4, 25 m
3m
2,5 m

Väl skyddat område, milt klimat.
Skyddat från 2 sidor, höstklimat.
Lite skydd, kallt klimat.

upp till 5 m
3,5 m
2,5 m
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