
GH 142 RV Fällbar gasvärmare

Produktens datablad

Produktkategori Fällbar gasvärmare

Brand Qlima

Modell GH 142 RV

Färg Svart

EAN-kod 8713508785066

Tekniska specifikationer
Uppvärmningskapacitet stegvis 1500/2800/4200

Uppvärmningskapacitet kW 4,2

Gasanslutning 2-i-1 kontaktdon

Energieffektivitetsklass A

Förbrukning (min./max.) g/h 117 - 305

Autonomi (min/max) h 49 - 138

För rum upp till m² 25 - 54

m³ 63 - 135

Gasflaskans kapacitet (max) kg 15

Max mått på gasflaskan (Ø/h) mm 320 / 615

Kontroll mekanisk

Mätt (b x d x h) mm 420 x 400 x 733

Nettovikt kg 8.5

Garanti år 2

Förpackningens innehåll
Fällbar gasvärmare, Användarmanual

Tillbehör (medföljer inte)
Beskrivning EAN-kod

20 ft = 600
40 ft = 1280
40 HQ = 1440

B x D x H =

42 x 16 x 74 cm

Bruttovikt

9.5 kg



GH 142 RV Fällbar gasvärmare

3 inställningar av
temperatur

Säkerhetssystem för
syredetektering

Säkerhetsbrytare vid
tippning

Lätt att flytta

Piezotändning

Vikbar design: Den sparar utrymme på grund av sin unika hopfällbara design 
för enkel förvaring

Effektivt och tystgående: Gasvärmaren är effektiv och tyst. Inga blåsare eller 
fläktar krävs för att sprida värmen.

Flexibel: Gasvärmaren kan värma upp vilket rum som helst när som helst. Alla 
gasvärmare är mobila och kan användas för att ge extra värme. Till exempel i 
dragiga hallar, hotellvestibuler eller att hålla dig varm i ett arbetsrum.

Säkerhetsbrytare vid tippning: Brytaren för tippning stänger automatiskt av 
gasolvärmaren när enheten välter.

Piezoelektrisk tändare: Denna enhet ser till att värmaren lätt kan tändas. Inga 
tändstickor eller tändare krävs för att starta uppvärmningsanordningen.

Svängbara hjul: För enkel förflyttning, är gasvärmaren försedd med hjul.

Sensor för syrebrist (ODS): Gasvärmaren är utrustad med sensorer för 
syrebristsensorer (ODS). Dessa sensorer kan ange hur mycket syre som finns 
kvar i luften. Minskad syrenivåer aktiverar sensorn som stänger av gasen. 
Denna säkerhetsåtgärd aktiveras långt innan du skulle känna effekterna av 
låga syrenivåer.

System för säkerhetsavstängning: Gasvärmaren har ett säkerhetssystem för 
avstängning som stoppar gasflödet till värmaren när lågan släcks.

Värmeinställningar: Gasvärmaren har 3 uppvärmningsinställningar för att 
justera uppvärmningskapaciteten för önskad rumstemperatur.

Design: Denna gasvärmare ingår i ett robust sortiment av ||Varumärke|| 
produkter.

Garanti: 2 års garanti.

Full färglåda: Enheten levereras komplett (inklusive extra delar) i en full 
färglåda som visar information om applikationer och drift på flera språk.


