Patio Heater

Aquecedor de Ambiente Externo
Modelo: PH-Plus-2000
Geração II
Refletor de
alumínio em peça
única e inteiriça

Tela do
queimador
em aço inox

Acendimento
seguro a Piezo

Mangueira e
regulador de
gás aprovado
pelo lnmetro

Rodinhas

Facilidade de
instalação e manuseio
Aproveite os melhores
momentos da vida, mesmo
naquele friozinho.

Capa de
proteção
contra pó

Sensor de segurança
contra ausência
de chama

Dispositivo de
segurança
anti-inclinação

Botijão de 13 kg

Equipado com um
reservatório para
ganho de estabilidade
do aquecedor

Opções de cores:

• Preto
• Branco
• Inox

Patio Heater – Aquecedor
de Ambiente Externo a Gás

Espaço para o
botijão de 13 Kg,
de gás GLP
na sua base.

Linha
Premium

Premium PH-2750

Rodinhas

Dispositivo de segurança
anti-inclinação

Capa contra pó

Temperatura externa a 10ºC

Descrição
Modelo
Cores
Gás tipo
Potência máxima (BTU)
Pressão de trabalho do gás (KPa)
Pôtencia mínima (BTU)
Consumo de gás máximo
Altura (mm)

Especificação
Plus
PH-Plus-2000

Premium
PH-2750

Table
PH-1000

Preta/Branca/Inox

Inox

Preta

GLP 13 kg

GLP 13 kg

GLP 13 kg

43.000

43.000

11.000

2.8

2.8

2.8

9.000

9.000

--

870 g/h

870 g/h

200 g/h

2.240

2.250

890

Diâmetro de base (mm)

460

460

--

Diâmetro do refletor (mm)

820

820

500

Kit de conexão de gás:
- mangueira de gás (Inmetro)
- regulador de gás (Inmetro)

Sim

Sim

Sim

Kit de acessórios inclusos:
- rodinha
- Sensor de segurança anti-inclinação
- Sensor contra ausência de chama
- Capa contra pó

Sim

Sim

--

Reservatório de estabilidade
Aprovação

Curva de aquecimento
O calor gerado pelo queimador
é radiado para ambiente ao
redor com diâmetro de 5 metros.

Sim

--

--

Table PH-1000

CE/CSA

CE/CSA

CE/CSA

Linha Table

Instalados

Aplicação: Ideal para locais com ambientes abertos como: restaurantes, hotéis, clubes, pousadas
e se aplica também para residências, chácaras e sítios, tornando-os mais agradáveis e aconchegantes.
Representante General Heater

Distribuidor Exclusivo
www.generalheater.com.br

