
ARA MASKIN AS

INFRARØD MOBIL BYGGVARMER

DAYSTAR
VAL6

15,3 KW SOLVARME FOR KALDE PLASSER

INNEBYGGET FORVARMING AV DRIVSTOFFET ER STANDARD!



HVORFOR VAL6 INFRARØD 
STRÅLEVARMER? 

VARMER SOM SOLEN
Infrarøde stråler varmer både på overflaten og på 
innsiden av objekter på samme måte som solen.

DET BESTE VALGET FOR UTENDØRS BRUK 
Ved bruk ute er VAL6 upåvirket av vind og regn i 
motsetning til en vanlig byggvarmer. VAL6 varmer 
like godt!

LUKT OG RØYKFRI
Med VAL6 sitt perfekte forbrenningssystem 
produseres ingen lukt eller røyk ved bruk. 

ØKONOMI
VAL6 serien bruker med innebygget forvarming av 
drivstoffet som standard mindre drivstoff i forhold til 
konvensjonelle varmere i tilsvarende størrelser.

GARANTI
VAL6 varmere er ekstremt driftssikre og vi gir 2 års 
garanti også til næring!

Med sin avanserte teknologi gir Daystar deg både infrarød strålevarme og 
luftbåren varme ved å ha et dobbelt varmesystem. 
Daystar er perfekt for spot-oppvarming i store åpne områder.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Med sin vekt på bare 18 kg, er Daystar enkel å flytte med seg og kan brukes 
hvor som helst du trenger å holde deg varm, inne som ute. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Daystar innleder en ny æra av høy effektivitet for oljefyrt romoppvarming 
med tilnærmet 100 % varmegjenvinning av oljen som brennes.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle VAL6 brennere kan kjøres på diesel  eller parafin, og en ekstern 
termostat kan kobles til. Forvarmingen av drivstoffet gir svært bra 
forbrenning. 98,9 % ved kjøring på diesel og tilnærmet 100 % ved kjøring på 
parafin.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DAYSTAR HAR MANGE SIKKERHETSFUNKSJONER FOR Å SIKRE TRYGG BRUK 
OVER LANG TID.

Forhindre overoppheting:
For å forhindre overoppheting har DAYSTAR en innebygd sensor som vil stenge 
av varmeren om unormalt høy temperatur i enheten registreres.

Veltebeskyttelse:
Varmeren vil automatisk slås av om den skulle velte eller få et hardt støt.

Flammevakt:
Fotocellen vil automatisk slå maskinen av om liten eller ingen flamme 
detekteres.

Overspenningsvern:
3A sikring. For å beskytte interne komponenter vil overspenningsvernet 
automatisk slå maskinen av hvis deteksjon av overspenning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
OBS! Må kun brukes i ventilerte rom.

OM VAL6
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TEKNISKE DATA CE Godkjent

Varmeeffekt 15,3 kW

Drivstoff Parafin eller diesel 

Kapasitet drivstofftank 10  liter 

Forbruk drivstoff 1,5 l/time

Driftstid 6,5 t

Strømforsyning 230V 50HZ

Strømforbruk drift 130 W

Kontrollsystem 5 sek. rens før start
330 sek. kjøling etter 
stopp

Sikkerhet - Fotocelle flammevakt
- Overopphetnings-
beskyttelse
- 3A overspenningsvern
- Veltesensor

Uttak for utvendig 
termostat? 
Utvendige mål (H-B-L) 
Tørrvekt

JA
593x310x600 mm 
18 kg 

Importør:

ARA MASKIN AS
Sommerro 22
1798 Aremark

Telefon:   69 19 90 99
Epost:      post@aramaskin.no 
Web:       www.aramaskin.no

Solvarme på kalde plasser!
DAYSTAR gir deg med sin avanserte teknologi perfekt oppvarming og er 
ideell for punktoppvarming i store, åpne områder. 

DAYSTAR viser veien for en ny generasjon av nye rentbrennende varmere 
med tilnærmet 100 % utnyttelse av drivstoffet. (98,9 % ved kjøring på diesel)

Daystar gir deg infrarød varme kombinert med luftbåren varme
og kan kjøres på parafin eller diesel.

Daystar er perfekt for bruk i garasjen, i verkstedet, på terrassen, 
i fabrikken eller ute. 

VARMEDIAGRAM  DAYSTAR

Forhandler:


