
ИВЕРСАЛНИ МАСЛЕНИ 
ОТОПЛИТЕЛИ WA 33 

 
 

WA 33 - Отоплител на отработено масло ( печка на масло) предоставя най - 
евтиното отопление :  33 Киловата отдавана мощност получавате срещу по-малко 
от 3 кг отработено моторно масло на час. 
 

Отоплителят работи с повечето видове отработени масла, например моторно, 
трансмисионно, хидравлично, дизелно гориво, масло от типа НВО І, ІІ и ІІІ с 
кинематичен вискозитет не по-висок от 6,00 mm2/s при температура 20 ºС и 
температура на точката на възпламеняване не по-ниска от 40 ºС и плътност не по-
малка от 0,94 g/см3 

Внимание! Да не се използват трансформаторни масла, тъй като може да съдържат компоненти, опасни за работата на отоплителя. 

 33 киловата топлинна мощност са достатъчни за отопляване на хале с добра 
изолация  и  обем  1 000 м3, и постигане на температурна разлика от 30 градуса 
между външната и вътрешна среда. 

Регулиране на 2 степени: 

WA 33    - 22 Kw  - разход на гориво  1.8 kg/h 

                   33 Kw  - разход на гориво  2.9 kg /h  
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Характеристики : 
Отделна маслена горелка  
Ръчно запалване, стандартно изключване с фотоклетка  
Електронен контрол на пламъка  
Граничен термостат за вентилатора  
    с ръчно възстановяване  
Вграден стаен термостат  
Възможна връзка към стаен термостат по избор  
Центробежен вентилатор  
Стандартен съд  
Горивна камера от неръждаема стомана  
Топлообменник с висока ефективност  
Стандартна глава за излизащия въздух  
Двуслойна лакирана стоманена обшивка   
Висок обем на обработвания въздух: 1.000 m3/h - без аналог !  

Подходящ  за отопление на автосервизи, халета, производствени и промишлени 
помещения... 

СПЕЦИФИКАЦИЯ WA 33B  

Мощност                                    kW 21/33  

                                                   Btu/h 72.000/113.000  

                                                   kcal/h 18.000/29.000  

Дебит на въздуха                    3 m /h   1.000  

Консумация на гориво              kg/h 1,8/2,9  

Мощност на ел. Двиг.              V/Hz 220-240/50  

Напрежение                               A 0,74  

Димоотвод                                 Ø mm 150  

Обем на резервоара                   l  50 

размери                                        mm 540 x 860 x 1370 

тегло                                            kg  86 
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