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D45iR 
ИНФРАЧЕРВЕН 
ДИЗЕЛОВ 
ОТОПЛИТЕЛ 

1. ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ 
 Тези отоплители са с до 60% по нисък разход на гориво в 
 сравнение с традиционните дизелови калорифери. 

2. РАВНОМЕРО РАЗПРЕДЕЛЕНА ТОПЛИНА 
  Топлината от инфрачервения отоплител не „бяга“ в горната част 
 на помещението.  

3. МИКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА 
  Контрол на горенето и стабилизация на пламъка . 

4. СИСТЕМА ЗА САМОДИАГНОСТИКА 
 В резервоара и преди дюзата  

5. ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР 
 Служи за задаване на желаната температура и посредством 
 дисплей се извежда информация за зададената температура и 
 температурата на околната среда в момента. 

6. КОЛИЧКА С КОЛЕЛА 
 Позволява лесно транспортиране. 

7. ЕЛ. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ПЛАМЪКА 
  

8. СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА ГОРИВО 
  
 

ДИЗЕЛ    
ГОРИВО 

40 kW 
МОЩНОСТ 

2 
ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ 

 Индустриален инфрачервен дизелов 

отоплител CIMEX D45iR 40 kW предназначен за 

бързо насочено отопление на открито, 

работилници, цехове за производство, 

поддържане на температура при строителни 

дейности и ремонти, изсушаване на бои и 

шпакловки.  

 Подобно на по-малкия си 

„събрат“ D20iR, този индустриален 

инфрачервен отоплител намира широко 

приложение в различни области на 

строителството,  индустрията, селското 

стопанство, животновъдството. С мощност 

от 40 kW / 125 000 BTU, този той е подходящ за 

отопление на помещения с площ до 290 м2. 

 CIMEX D40iR е високотехнологичен 

отоплител изграден изцяло с висококачествени 

компоненти.  

 Горивната система и изградена изцяло с 

компоненти произведени от  световния 

лидер Danfoss  (Дания).  

 В строителството, инфрачервените 

отоплители се използват за изсушаване на 

шпакловки, мазилки, боядисани повърхности, 

поддържане на работна температура в 

помещения.  

 В автосервизите, този тип отоплители 

могат да се използват за сушене на боядисани 

детайли, отопление на помещения, локално 

отопление на работното място. 

 В ремонтите дейности на открито намират 

приложение за отопление на работната зона, 

размразяване на оборудване, тръбопроводи. 

 В складове и производствени 

помещения се използват за затопляне и 

поддържане на температура. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

CIMEX EUROPE Gmbh. 
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449 

София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190  
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg 

Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника  
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ДИЗЕЛОВ 
КАЛОРИФЕР 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА D45iR 

Мощност (kW)  40 kW 

Напрежение (V/Hz)  220 - 230 V 50 Hz 

Отоплителен обем (30ºC) 750 m3   

Отопляема площ До 290 m2 

Обем на резервоара 35 л. 

Размери (Д х Ш х В)  710 х 690 х 940мм.  

Тегло 29 кг. 
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 Индустриален инфрачервен дизелов 
отоплител  40 kW предназначен за бързо 
насочено отопление на открито, работилници, 
цехове за производство, поддържане на 
температура при строителни дейности и 
ремонти, изсушаване на бои и шпакловки. 
Подобно на по-малкия си събрат D20iR, този 
индустриален инфрачервен отоплител намира 
широко приложение в различни области на 
строителството,  индустрията, селското 
стопанство, животновъдството.  С мощност от 40 
kW / 125 000 BTU, този инфрачервен отоплител е 
подходящ за отопление на помещения с площ 
до 290 м2. 

 Една от съществените разлики между 
дизеловите калорифери с директно изгаряне и 
инфрачервените  отоплители е, че при тях 
отсъства наличието на въздушен поток и нивото 
на шум е значително по-ниско. 

 Тези отоплители са с до 60% по нисък 
разход на гориво в сравнение с традиционните 
дизелови калорифери. 

 Те не се влияят от вятър и могат да се 
използват и за отопление на открито. 

 Горивната система и изградена изцяло с 
компоненти произведени от  световния 
лидер Danfoss  (Дания). 

 Горивната помпа за високо налягане е зъбна 
и е с многостепенна филтрация на горивото, 
като за облекчено обслужване, филтъра за 
предварително филтриране е изнесен на удобно 
за обслужване място позволяващо смяната му 
без необходимост от разглобяване на 
машината.  

 Задаването на желаната температура се 
извършва чрез дигитален контролер и 
посредством дисплей се извежда информация 
за зададената температура и температурата на 
околната среда в момента. При спад на 
температурата с 2 градуса под зададената, 
калорифера се включва автоматично и работи 
до достигането на зададената температура.  

CIMEX EUROPE Gmbh. 
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449 

София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190  
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg 

Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника  

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ  

Гориво Дизел / Био дизел / Керосин  

Разход 3.2 кг. / ч. 
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