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Podgrzewacz Zasilany Elektrycznie

ELECTRIC 42

ELECTRIC 42

Samolotowy podgrzewacz ELECTRIC 42 do samolotów wąsko- kadłubowych
ELECTRIC 42 służy do podgrzewania powietrza w mniejszych
samolotach wąsko- kadłubowych i awionetkach w czasie obsługi
lub w czasie postoju nocnego.
OBSŁUGA
ELECTRIC 42 może być obsługiwany przez niewykwalifikowany
personel, ponieważ posiada tylko dwa przełączniki do obsługi.
Podgrzewacz jest zamontowany na stabilnym, trzykołowym
wózku ze średnicą zawracania zaledwie 1.5 metra. Dzięki
niewielkiej masie podgrzewacz może być łatwy przemieszczany
przez jedną osobę.
SERWISOWANIE_URZĄDZENIA
KOCOVERK ELECTRIC 42 jest wyposażony w silnik elektryczny i
dmuchawę, które są jedynymi podzespołami o częściach
ruchomych, co zmniejsza do minimum koszty serwisowania i
konserwacji. Łożyska, zarówno silnika elektrycznego jak i dmuchawy posiadają stałe smarowanie, co daje w efekcie niską
używalność tych elementów i długie okresy między przeglądami.
EKONOMIKA
Dzięki małej ilości elementów mechanicznych koszty napraw są
zredukowane do minimum. Podgrzewacz ELECTRIC 42 jest
sprawdzoną propozycją dla klientów poszukujących łatwego w
obsłudze, niezawodnego i taniego urządzenia.
CIEPŁO
ELECTRIC 42 jest wyposażony w zbudowany ze stali nierdzewnej
elektryczny zespół grzewczy o wydajności 42kW. Dzięki zasilaniu
elektrycznemu podgrzewacz nie wydziela żadnych Zanieczyszczeń. Urządzenie działa zasilane przez standardowe złącze
elektryczne o natężeniu 63 Amp. Podgrzewacz jest przeznaczony
do obsługi samolotów wąsko-kadłubowych typu „commuter” i
awionetek.

BEZPIECZEŃSTWO
Podgrzewacz ELECTRIC 42 wyposażony jest w urządzenia
zabezpieczające, wyłączniki i osłony zwiększające bezpieczeństwo personelu. Awaryjny wyłącznik ubezpieczeństwa jest umieszczony w łatwo dostępnym miejscu na
tablicy sterowania. Podwójny termostat zabezpiecza
urządzenie przed przegrzaniem. Hamulec postojowy
działa przez podniesienie dyszla holowniczego do pozycji
pionowej. Po obu stronach podgrzewacza rozmieszczono
ostrzegawcze elementy odblaskowe, a koła są odporne na
przebicie.
ZALETY
Podgrzewacz ELECTRIC 42 firmy KOCOVERK to wysoko
wydajne urządzenie elektryczne o kompaktowych
wymiarach. Nie emituje zanieczyszczeń. Dzięki niewielkiej masie i wymiarom jest łatwy do przemieszczania
po płycie lotniska przez jedną osobę, która również
poradzi sobie sama z jego obsługą. Urządzenie może być
używane zarówno do podgrzewania powietrza zimą jak i
przewietrzania samolotów latem. Wyjątkową zaletą
podgrzewacza ELECTRIC 42 jest możliwość używania go
wewnątrz hangarów podczas napraw i obsług samolotów.

Dane ogólne Electric 42
Przepływ
powietrza
Ciśnienie
powietrza
Moc
podgrzewacza

2000 m3/h

Długość

1,7 m

425 mmwp

Szerokość

1,1 m

42 kW

Wysokość

1,2 m

Zasikanie
elektryczne

400 V - 3
fazowe, 50Hz

Waga

390 kg
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