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AEROTERME 

AEROTERME CU FUNCŢIONARE PE MOTORINĂ   DZH ŞI ATK
REMKO – Germania

Aerotermele cu funcţionare pe motorină serie DZH au încorporate arzătorul şi rezervorul de 
motorină şi nu au nevoie de racord la coşul de evacuare a gazelor arse.
Foarte uşor de manevrat, aceste aeroterme reprezintă soluţia ideală oricând este nevoie, atât 
în domeniul construcţiilor, cât şi în agricultură (ferme agricole). Se pot utiliza pentru protejarea  
produselor depozitate pe timp de iarna sau pentru uscarea recoltelor.
Numeroasele avantaje ale acestui tip de aeroterme foarte practice sunt recunoscute de toţi cei care le utilizează.
Lipsite de probleme în funcţionare, aceste aeroterme se pot utiliza pentru încălzirea materialelor de construcţii, a maşinilor, 
a echipamentelor, a conductelor de apă, etc., ele producând căldură într-un mod eficient şi rapid în spaţiile închise şi bine 
ventilate.

Avantaje:
• arzător instalat • cameră de ardere din oţel inoxidabil • eficienţă 100% • rezervor de motorină încorporat • uşor de transportat
• control total automatizat

Aerotermele cu funcţionare pe motorină serie ATK au încorporate arzătorul şi rezervorul de 
motorină şi beneficiază de posibilitatea racordării la coşul de evacuare a gazelor arse.
Acest tip de aeroterme se instalează foarte rapid, beneficiază de un design modern şi este uşor de 
manevrat.
În cazul acestor echipamente, gazele arse se evacuează în exterior, astfel încât camera respectivă 
este încălzită cu aer cald curat.

Avantaje:
• arzător instalat • camera de ardere din oţel inoxidabil • rezervor de motorină încorporat • uşor de transportat
• control automatizat – posibilitatea conectării unui termostat • service şi întreţinere uşoare
• posibilitatea conectării la conducte de aer cald, în vederea optimizării distribuţiei de aer cald 

Tip Putere 
nominală Debit de aer Consum max. de 

combustibil
Capacitate rezervor 

de motorină COD

kW m3/h l/h l
DZH 20 18,0 350 1,79 17 116200
DZH 30 30,0 450 2,98 40 116300
DZH 50 45,0 1400 4,46 62 116500
DZH 90 93,0 1800 9,38 105 116900
ATK 25 22,5 1080 2,40 40 120850


