
 

Model 80 100 

Verwarmingszone per 
QuadRadiant®TM-verwarmer (m²) 111,5–223,0 133,8–267,6 

Capaciteit (maximum per uur)  

Directe ontsteking of ontsteking 
waakvlam (kW) 23,45 29,31 

Gasverbruik (maximum) directe elektrische ontsteking  

Lpg (l/h) 3,29 3,95  

Aardgas (m³/h) 2,14 momenteel niet van 
toepassing 

Gasdrukvereisten (gemeten aan drukkraan op ventiel terwijl eenheid in werking is) 

Lpg (mbar) 27 

344  
momenteel hoge druk,  

lage druk is niet van 
toepassing 

Aardgas (mbar) 13,5 momenteel niet van 
toepassing 

Informatie over grootte, gewicht en montage van de verwarmer  

Gewicht per complete eenheid (kg) 24 21,8 

Verzendafmetingen  
(lengte x breedte x hoogte) 55 x 119,4 x 33,7 56 x 122 x 44 

Hoogte van de eenheid (cm)  36 

Operationele richtlijnen voor broedzone (naar boven of beneden aanpassen afhankelijk van stalconstructie/-
toestand en klimaat)     * Minder eenheden vereist in opkweekzone 

Minimumhoogte vanaf vloer (meet 
van vloer tot onderzijde van eenheid) 
(m) 

2,1–2,7 2,1–2,7 

Ruimte tussen verwarmers (m) 12,2–18,3 13,7–21,3 

Minimumafstand tot brandbare stoffen  

Zijkanten van verwarmer (cm) 121,9 121,9 

Boven verwarmer (met hitteschilden 
geplaatst zoals vereist) (cm) 30,5 30,5 

Boven verwarmer (als er tijdelijk 
hitteschilden ontbreken) (cm) 61 61 

Onder verwarmer (cm) 182,9 182,9 



  

Regelopties verwarmer  

Ontsteking waakvlam waakvlam directe 
ontsteking directe ontsteking 

Regeltype individuele 
„snap” zone solenoïde solenoïde 

Elektrische vereisten niet van 
toepassing 

24 VAC/ 
12 VDC  
0,2 A 

120 V of   
24 AC 0,5 A alleen 24 VAC  0,1 A 

Ondersteuningsopties niet van 
toepassing 

generator of 
batterij generator generator 

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwarmingsproducten mogen alleen worden geïnstalleerd in 
overeenstemming met de plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen.  
Deze producten zijn niet voor residentieel gebruik, maar alleen voor agrarisch gebruik. Hulp bij het leggen van de 
gasleidingen is beschikbaar voor klanten via geautoriseerde verdelers. Specifieke, gecertificeerde modellen zijn 
beschikbaar voor verschillende landen, waar nodig. Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd 
model heeft voor het land van installatie. 
Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte. 


