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Piecyk gazowy
katalityczny, z
katalizatorem spalin na
propan-butan Ravanson
OKG-3000 moc: 3,0kW
(bez reduktora)
Cena brutto

469,00 zł

Cena netto

381,30 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

OKG-3000

Producent

Ravanson

Opis produktu
Piecyk gazowy katalityczny, z katalizatorem spalin na propan-butan Ravanson OKG-3000 moc: 3,0kW
(bez reduktora)

OPIS PIECYKA GAZOWEGO RAVANSON OKG-3000 Z KATALIZATOREM SPALIN

RAVANSON jest producentem markowych urządzeń grzewczych i kupując ten piecyk masz pewność dostępności części
zamiennych a także punktów serwisowych.
Piecyk gazowy RAVANSON OKG-3000 to wysokiej jakości i wysokiej mocy ( aż 3 kW) piecyk gazowy z katalizatorem spalin
spalający gaz propan lub propan-butan.
Katalizator (płyta grzewcza) poprawia wydajność spalania gazu oraz eliminuje występowanie zapachów przy spalaniu gazu.
Prosta obsługa i zastosowane zabezpieczenia powodują, że jest to jeden z najlepszych piecyków gazowych na rynku i są do
niego dostępne części zamienne.
Piecyk gazowy z katalizatorem spalin RAVANSON OKG-3000 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku braku możliwość
zastosowania innego typu ogrzewania. Piecyk został wyposażony w wyłącznik antyprzechyłowy i system zabezpieczający
przed zbyt wysokim stężeniem CO2 w pomieszczeniu.
Ogrzewacz katalityczny RAVANSON posiada trzy niezawodne zabezpieczenia powodujące, że użytkowanie piecyka jest
bezpieczne:
2 x ZABEZPIECZENIE PRZECIW WYPŁYWOWE GAZU:
- w przypadku zgaśnięcia świeczki pilota (wskutek przeciągu, zalania) podgrzewającej termoparę nastąpi spadek napięcia na
cewce elektromagnetycznej i automatyczne odcięcie doprowadzenia gazu z butli na zaworze,
- w przypadku niewystarczającej wentylacji i tym samym zmniejszającej się zawartości tlenu w pomieszczeniu przy
zwiększonej zawartości CO i CO2 następuje zmniejszanie się wielkości świeczki pilota podgrzewającej termoparę i w
granicznym momencie nastąpi tak duży spadek napięcia na cewce elektromagnetycznej, że zostanie automatyczne odcięcie
doprowadzenia gazu z butli na zaworze,
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ZABEZPIECZENIE ANTYPRZECHYŁOWE:
- w przypadku przechylenia piecyka o kilkanaście stopni nastąpi automatyczne odcięcie gazu z butli. Jest to niezawodne
zabezpieczenie w przypadku przewrócenia piecyka.
Piecyki gazowe RAVANSON są idealnie wyważone oraz wyposażone w kółka,
przemieszczania. Piecyk w zestawie nie posiada reduktora, węża oraz opasek zaciskowych.
Jeżeli chcesz piecyk wraz z zestawem przyłączeniowym to kup tutaj:

co

powoduje

łatwość

jego

ZALETY PIECYKA GAZOWEGO RAVANSON OKG-3000 Z KATALIZATOREM SPALIN
-

katalizator spalin!!! - praktycznie nie czuć spalin
wysoka wydajność
trójstopniowa regulacja mocy
długa żywotność
wyjątkowa estetyka
wyłącznik antyprzechyłowy
system zabezpieczający przed zbyt wysokim stężeniem CO2 w pomieszczeniu
kontrolka płomienia

PARAMETRY PIECYKA GAZOWEGO RAVANSON OKG-3000 Z KATALIZATOREM SPALIN

- moc grzewcza: 3,0 kW

- konsumpcja gazu: 218 g/h
- typ gazu: propan, propan-butan
- zapalarka: piezo
- ciśnienie gazu: 37 mbar
- kategoria gazu: 13B/P
- norma: EN 461 TS 11111 90/396/CEE
UWAGA: ten piecyk kupujesz bez reduktora, wężyka połączeniowego oraz dwóch obejm!
http://www.marax.pl/piecyk-gazowy-katalityczny-z-katalizatorem-spalin-na-propan-butan-ravanson-okg-3000-nowoscmodel-2017-moc-3-0kw-z-reduktorem-p-2545.html
Gwarancja 24 miesiące.

ZASTOSOWANIE PIECYKA GAZOWEGO RAVANSON OKG-3000 Z KATALIZATOREM SPALIN
-

sklepy,
biura,
domy,
magazyny,
stoiska i budki na placach targowych,
otwarte przyczepy sprzedażowe jak: kebaby, zapiekanki, kurczaki,
inne o dobrej wentylacji

Dlaczego warto kupić piecyk gazowy propan-butan Ravanson OKG-3000 z katalizatorem:

- najwyższa moc z piecyków gazowych z katalizatorem spalin - max. moc to
aż 3,0 kW!
- urządzenie przenośne, lekkie
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- idealne do szybkiego ogrzewania

pomieszczenia np. do biura, sklepu, warsztatu, kiosku (żadne inne
urządzenie grzewcze nie nagrzeje tak szybko danego pomieszczenia),

- atrakcyjny wygląd
- idealnie wyważony i z kółkami transportowymi,
- trójstopniowa regulacja
- katalizator powoduje, że spalanie jest pełniejsze i nie czuć gazu
- MARAX Import-Export posiada części zamienne do piecyków RAVANSON
Potrzebujesz tańszy piecyk promiennikowy na butlę bez katalizatora spalin? Zobacz naszą ofertę:
https://www.marax.pl/piecyk-gazowy-ravanson-ld-168n-moc-41kw-piec-ceramiczny-na-propan-butan-p-3376.html
https://www.marax.pl/piecyk-gazowy-ravanson-ld-168n-waz-reduktor-moc-41kw-piec-ceramiczny-na-propan-butanp-2411.html
https://www.marax.pl/piecyk-ogrzewacz-gazowy-promiennik-propan-butan-xaram-energy-ht-h-0003-4-2kw-z-reduktoremi-3-letnia-gwarancja-p-3546.html
Potrzebujesz reduktora do butli 11kg wraz z wężykiem i z obejmami:
https://www.marax.pl/zestaw-przylaczeniowy-do-butli-11kg-propan-butan-i-piecykow-gazowych-zawiera-reduktor-waz-opaskip-2710.html
Potrzebujesz iskrownika - zapalacza piezoelektrycznego do piecyków czy nagrzewnic gazowych:
https://www.marax.pl/zapalnik-piezoelektryczny-iskrownik-do-piecykow-gazowych-i-nagrzewnic-gazowych-p-3500.html
Potrzebujesz przewód piezoelektryczny do iskrownika - zapalacza piezoelektrycznego do piecyków gazowych czy nagrzewnic
gazowych:
https://www.marax.pl/przewod-piezo-do-piecykow-gazowych-i-nagrzewnic-gazowych-p-3501.html

Masz pytania?
Zadzwoń: 533-336-136
MOC: 3200
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