Wimpel tak-, vegg- og vinkelovner
BA-serien
FDV

Farge:
Modell:
Art. nr.:
El-nr.:
GTIN-nr.:

Hvit
600W
TOBA-230-0600HV
54 019 01
7072395002214

800W
TOBA-230-0800HV
54 019 02
7072395002221

1000W
TOBA-230-1000HV
54 019 03
7072395002238

Farge:
Modell:
Art. nr.:
El-nr.:
GTIN-nr.:

Sort
100W
TOBA-230-1000SO
54 019 04
7072395002245

2000W
TOBA-230-1000SO
54 019 05
7072395002252

Farge:
Modell:
Art. nr.:
El-nr.:
GTIN-nr.:

Sølv
600W
TOBA-230-0600SL
54 019 06
7072395002269

800W
TOBA-230-0800SL
54 019 07
7072395002276

1000W
TOBA-230-1000SL
54 019 08
7072395002283

2000W
TOBA-230-2000SL
54 019 09
7072395002290

Fordeler

Beskrivelse

•
•
•

Takovnene i Wimpel BA-serien er beregnet på takhøyder fra
2,2-4,5m. Serien er designet for å synes minst mulig, og både
form og farge bidrar til at ovnene glir diskrét inn i nær sagt alle
miljøer.
De er egnet for bruk i alt fra tørre til fuktige, våte og støvete
rom. De brenner ikke støv og bidrar heller ikke til tørr luft. Den
infrarøde varmeteknologien gir høyere varmekomfort ved lavere
temperaturer, og man opplever mindre penger brukt på fyring
og en positiv effekt på miljøet.
Slitesterk anodisering på 25mm gir et varig fint utseende.
Medfølgende festebraketter gjør at ovnen kan monteres i opptil
30° vinkel og enkelt etterjusteres av brukeren selv.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For tak, vegg, vinkelmontering og over vinduer
100% lydløs og uten luftbevegelse
Beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og
som beskyttelse mot kaldras på kontorer, i
butikker, venterom etc.
Egnet til kaldrassikring av høye glassvegger
Egnet til sone- og punktoppvarming i lokaler, der
noen fryser mer enn andre, uten at hele lokalet
bør varmes opp av den grunn
Egnet i lokaler, der det er ønskelig med jevn
temperatur mellom gulv og tak
Leveres i hvit, sort eller sølv, og glir diskrét inn i
alle miljøer
Kan brukes i fuktige og støvete lokaler
Utviklet for bruk, der takhøyde eller dårlig
varmeisolering gjør at konvensjonell oppvarming
ikke gir ønsket effekt
Brenner ikke støv og gir ikke tørr luft
Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort
ved lavere temperaturer
Mulighet for direkte oppheng på gjengestang,
kjetting mm.
Høy montering gir «barnesikre» ovner det er
vanskelig å vandalisere
Enkel montering og justering av varmevinkel

Vedlikehold
Takovnene i Wimpel BA-serien bør tørkes støv av
med en myk støvklut etter behov.

Importør:

Wimpel AS

Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Bruksområder
Takovnene i Wimpel BA-serien er designet for montering i tak,
på vegg, for vinkelmontering og over vinduer:
a. For kaldrassikring av høye glassvegger, for å forhindre at
kalde luftstrømmer faller ned fra glassflaten
b. Der konvensjonell oppvarming ikke er egnet på grunn av
stor takhøyde, dårlig isolering eller liten veggplass
c. Der noen fryser mer enn andre, men det ikke er ønskelig
med oppvarming av hele lokalet, som for eksempel over
kassen i matbutikken
d. Der det er hensiktsmessig med punktvarme, som i butikker,
restauranter, på kontorer, i klasserom, leiligheter, hytter,
institusjonsbygg, i venteområder på stasjoner, i sitte- og
resepsjonsområder, i hotell foajeér etc.
e. Egnet som oppvarming av arbeids- og oppholdsarealer, der
det er ønskelig med jevn temperatur mellom gulv og tak
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Montering

(fullstendig monteringsanvisning følger produktet)
Monteres i tak, på vegg eller i vinkel ned over for eksempel vindusfelt. Monteres alltid horisontalt.
Medfølgende veggbraketter, sikrer riktig avstand fra vegg, tak eller vindusfelt. Monteres flere ovner i samme rom, er
anbefalt minimumsavstand mellom ovnene 10cm.
For kaldrassikring av høye glassvegger, monteres en rad med vinkelovner på vindussprossene for å forhindre at kalde
luftstrømmer faller ned fra glassflaten.
Kan normalt benyttes i tørre, fuktige, våte og støvete rom. Må ikke benyttes i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige rom.

•
•
•

Teknisk spesifikasjon

(oppgitte verdier er avhengig av valgt modell)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egnet for takhøyder fra 2,2-4,5m
Effekt: 600W, 800W, 1000W, 2000W
Spenning: 230V/1 fase
Frekvens: 50Hz
Strøm nom. maks: 2,6-8,7A
Stråleflatetemperatur: Ca. 300°C
Oppvarmingsareal: 6-30m²
Tilkobling: For fast installasjon
Regulering: Leveres uten regulering
Dimensjon:
600W: L82 x B13 x D4cm
800W: L106 x B13 x D4cm
1000W: L119 x B13 x D4cm
2000W: L119 x B25,5 x D4cm
Feste- og roteringsbrakett gir 12cm avstand fra bakside
ovn til underlag

Importør:

Wimpel AS

Grini Næringspark 1
1361 Østerås

•
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•
•

Vekt: 1,9-5,0kg
Tetthetsgrad: IP54
Materiale: Rustfritt stål AISI 430
Slitesterk anodisering på 25mm
Lakkert i varmebestanding pulverlakk
Farge: Hvit, sort eller sølv
CE godkjent
Garanti: 3 år
Leveres med:
2 stk braketter for feste til enheten
2 stk roteringsbraketter (gir opptil 30° vinkel) for
overflatemontering
4 stk boltskruer M6x15
Butterfly muttere
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