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Med mere end 50 års erfaring er SAN Electro Heat’s vigtigste værdier
specialviden omkring design, produktudvikling og fremstilling af professionelt elektrisk varmeudstyr til industrien.
Firmaet er gearet til at levere 100% kundespecifikke produkter, og vi
fungerer således både som katalysator for et udviklingsprojekt og som
leverandør af det færdige produkt. Samtidig sørger vi for det nødvendige
kvalitetsniveau, og mekanisk og elektrisk dimensionering, godkendelse og
dokumentation.
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Germany:

Gillelejevej 30b
DK-3230 Graested
info@san-as.com
tel.: +45 4839 8888
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Kirkevarme

Member of the NIBE Group

Optimal løsning

Skjult løsning

Bænkovn type KO:

Panelovn type VPO:

Effekt 400W/m - Spænding 230V eller 400V.
Ovnen fungerer ved ren konvektionsvarme og er udført i dobbelte pladeprofiler, der sikrer lav overfladetemperatur.
Ovnens bevægelige dele er ophængt i teflon, og sikrer derved en meget lydsvag funktion.
Ovnen kan forsynes med varmeelement med mulighed for omkobling for 1/3 - 1/2 og 1/1 effekt, dog kun for korte ovne ved 230V. Omkobling sker i el-tavlen.
Ovnen er forsynet med beslag for ophængning under bænk.
Overfladebehandling:
Udvendige overflader leveres pulverlakeret i ønsket RAL-farve.
Indvendige pladedele el-galvaniserede.

Beregnet for ophængning bag vægpaneler.
Effekt 1250W/m - spænding 230V eller 400V.
Ovnen fungerer ved ren konvektionsvarme og er udført i dobbelte pladeprofiler, der sikrer lav overfladetemperatur.
Ovnens bevægelige dele er ophængt i teflon og sikrer derved en meget lydsvag funktion.
Ovnen kan forsynes med varmeelement med mulighed for omkobling for 1/3 - 1/2 og 1/1 effekt, dog
kun for korte ovne ved 230V. Omkoblingen sker i el-tavlen.
Ovnen er forsynet med huller for ophængning, men kan også forsynes med beslag af forskellige typer.
Overfladebehandling: Alle pladedele er varmgalvaniserede.

Økonomisk løsning

Elegant løsning

Rørovn type RO:

Granitradiator type MILO:

Alternativ løsning

Praktisk løsning

Effekt 300W/m - Spænding 230V eller 400V.
Ovnen fungerer ved en blanding af konvektion og strålevarme.
Ovnen er udført i stålrør monteret med varmeelementer ophængt i isolationsplader.
Denne ovntype bliver i drift ret varm på overfladen og
bør kun køre ved fuld effekt, når der ikke er gæster i
kirken.
Ovnen er forsynet med varmeelement, der kan omkobles til 1/3 - 1/2 og 1/1 effekt, dog kun for korte ovne
ved 230V. Omkoblingen sker i el-tavlen.
Ovnen er forsynet med ophængningsbeslag, og er
beregnet for placering under bænk og langs væg.
Overfladebehandling: Ovnens udvendige overflader leveres pulverlakeret i ønsket RAL-farve.

Panelovn type PO:

Effekt 1000/1500W/m - Spænding 230/400 eller 3x400V.
Ovnen er beregnet til montage på væg eller stativ og er
især anvendelig til opvarmning af kirkerum.
Den er opbygget indvendig af galvaniseret jernplade
monteret med rustfri rørvarmelegemer.
Meget lav overfladetemperatur, lydsvag.
Overfladebehandling:
Pulverlakeret jernplade i ønsket RAL-farve.

Elegant radiator for ophængning på væg i kirkerum,
sakristi eller våbenhus.
Effekt fra 400 til 1200W afhængig af størrelse.
Ovnen fungerer ved en blanding af stråle- og konvektionsvarme. Den store hedeflade giver lav overfladetemperatur, og man undgår derfor støvafbrænding og dermed
sodsværtning af væg.
Ovnen leveres både for vandret og lodret montage.
Farver: Hvid, sandgrå, grå og sort.

Varmestyring:

Vi tilbyder naturligvis også varmestyring til vores ovne. Ring til os for rådgivning og priser.

Optøning af jord

Anvendes på kirkegårde i forbindelse
med urnegrave i vinterperioder med
hård frost. Effekt: 1200W eller i henhold til kundeønske. Spænding: 230V.
Regulerbar indbygget termostat 30110°C og overhedsikring.
Lav overfladetemperatur opad. Kun
varme nedad.
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Ribberørsradiator:

Industriradiator til opvarmning af rum, konvektorgrave,
m.m., hvor der stilles store krav til en robust konstruktion. Fås i grå malet stål. Fås i standardudgave eller med
spænding, effekt og længde i henhold til kundeønske.
Beskyttelsesklasse: IP55
Standardfarve: RAL 7032 grå. Andre farver på forespørgsel
Overfladetemperature: 120°C ved 22°C omgivelsestemperatur
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