
  SD70 SD130 SD170 SD170XL SD240 SD380 

Indfyret ydelse kW (Hø) 21,4 38,4 49,0 49,0 69,3 111,1 

Lu�mængde m³/t 350 605 1.400 1.400 2.500 4.600 

Olieforbrug kg/t 1,69 3,04 3,88 3,88 5,48 8,85 

Tank/-kapacitet Mat. / l Plast, 17  Plast, 42 Plast, 42  Metal, 65  Metal, 65 Metal, 105 

        

 

OKLIMA VARMEKANONER  

Oklima er blandt markedets mest solgte varmekanoner og er særdeles velegnet 2l den professionelle bruger. 

 

• Direkte fyret / uden skorsten  

Model SD, velegnet 2l procesvarme og brug i ven2lerede lokaler, 2l udtørring og frostsikring. 

Virkningsgrad på 100 %. 

• Røggasser opblandes med den opvarmede lu�, og varmekanonen er derfor velegnet 2l  

brug i områder, hvor der ikke opholder sig dyr eller mennesker. 

 

 

Mindre varmekanoner leveres 

med kompakt brændsto�ank i 

plast, har lavt tyngdepunkt og 

er derfor yderst mobile. SD70 

levers som ”kuffertmodel” med 

bærehåndtag og uden hjul.  

De større modeller leveres med 

metaltank med større tank-

kapacitet. 

 

Modellen SD170XL er udviklet 

specielt 2l udtørring af svine-

stalde, har større tank end  

standardmodellen og dermed 

længere dri�s2d. 

 

Oklima varmekanoner er udstyret med: 

• Professionelle oliefyrsdele fra Danfoss, Delavan eller Suntec 

• Oliepumpe 

• Avanceret elektronisk ECU-styring 

• Højeffek2vt brændkammer i varmebestandigt rusBrit stål 

• E�erkøling 

• 230 V el-2lslutning 

• S2k for termostaClslutning (ikke model SD70) 

• Hjul (ikke model SD70) 



   SE80 SE120 SE200 SE300 PH400                           

Indfyret ydelse kW (Hø)  23,4 34,1 58,6 90,6 117,3 / 80,0 

Lu�mængde m³/t  550 1.150 2.500 4.300 5.500 

Olieforbrug kg/t  1,85 2,70 4,64 7,17 9,27 / 6,33 

Tank/-kapacitet Mat. / l  Plast, 42 Plast, 42 Metal, 65 Metal, 105 Metal, 135 

        

 

OKLIMA VARMEKANONER 

Oklima er blandt markedets mest solgte varmekanoner og er særdeles velegnet 2l den professionelle bruger. 

 

• Indirekte fyret / med skorsten 

Model SE og PH, velegnet 2l procesvarme, hvor der opholder sig mennesker eller dyr, samt 2l korntørring. 

Virkningsgrad på op 2l 90 %. 

• Røggasser ledes via varmeveksler ud gennem skorstens2lslutningen,  

herved opnås en ren opvarmningslu�. 

 

 

Mindre varmekanoner leveres 

med kompakt brændsto�ank i 

plast, har lavt tyngdepunkt og er 

derfor yderst mobile.  

De større modeller leveres med 

metaltank med større tank-

kapacitet. 

 

Modellen PH400 er seriens  

største varmekanon og er med  

2-trinsdri�. Varmekanonen kan 

manuelt inds2lles 2l høj eller lav 

ydelse, alt e�er opgaven.  

 

 

 

 

 

Oklima varmekanoner er udstyret med: 

• Professionelle oliefyrsdele fra Danfoss, Delavan eller Suntec 

• Oliepumpe 

• Avanceret elektronisk ECU-styring 

• Højeffek2vt brændkammer i varmebestandigt rusBrit stål 

• E�erkøling 

• 230 V el-2lslutning 

• S2k for termostaClslutning  

• Hjul 

 


