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Kanavalämmitin PHL 
Lämmittimen runko sähkösinkittyä peltiä.   
Lämpöelementit ruostumatonta terästä,  pintateho n. 2,8 W/cm². 
Kytkentäkotelossa riviliittimet, sisäiset kytkentäjohdot lämmönkestävää 
laatua, sisään tulevia kaapeleita varten 
holkkitiivisteet.  
Lämmittimien lämpötilasäätimen toimintalämpötila  +50°C, Tässä 
lämpötilassa säätimen kosketin avautuu ja virtapiiri katkeaa. Jäähdyttyään 
kosketin sulkeutuu automaattisesti ja toiminta jatkuu. 
Lämpötilarajoittimen toimintalämpötila on +80°C, tässä lämpötilassa 
kosketin avutuu, 
Virtapiirin sulkemiseksi  painettava palautuspainiketta. Samassa yhteydessä  tarkkailtava mistä syystä rajoitin on toiminut. 
Pienin sallittu ilman virtausnopeus on 1,5 m/s.  
Lämmitin kiinnitetään ilmastointiputkeen.  
Sähköinen liitäntä on 1-vaiheinen, jännite 230 V. 
Tilattaessa ilmoitetaan seuraavat tiedot: 

 

 
 

 
• Lajimerkki PHL 
• Ilmastointiputken halkaisija aaa 
• Teho www oheisen taulukon mukaan 
 
Esimerkki: 
Ø 160 mm putkeen liitettävä 900W 
lämmitin. 
Lajimerkki:  
PHL – 160 – 0900. 
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Kanavalämmitin HLA 
 
Kanavalämmitimen runko  kuumasinkittyä peltiä. Lämpöelementit 
ruostumatonta terästä, pintateho 2,5- 2,8  W/cm². 
Kytkentäkotelossa lämpötilansäädin ja lämpötilan-rajoitin, 
sekä tarvittavat liittimet ja  sisäänvientiaukot holkkitiivisteineen.  
Sisäiset johtimet ovat lämmönkestäviä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kytkentäkaavio:  
T1 = Lämpötilansäädin, asetusarvo +90°C 
T2 = Lämpötilanrajoitin, asetusarvo +110°C 
K = Hälytysrele 
S = Hälytyksen palautuspainike. 
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Kanavalämmitin LHL 
 
Kanavalämmittimen runko kuumasinkittyä peltiä. 
Lämmittimessä  lämpötilansäädin, asetusarvo +75°C, ja lämpötilanrajoitin, 
asetusarvo +147°C. 
Lämmitin on tarkoittu asennettavaksi kiinteänä asennuksena 
ilmanvaihtokanavaan sekä 
toimimaan yhdessä sopivan puhaltimen kanssa. 
Lämmitin voidaan asentaa joko imu- tai painepuolelle.  
Kanavalämmitin asennetaan kanavaan vastalaipoilla. 
Myös muut asennustavat ovat mahdollisia. 
Kanavalämmitin on mitoitettu min. 1,5 m/s ilmannopeudelle 
ulostulolämpötilan ollessa +40°C. 
Jos ilman nopeus alittaa minimiarvon, mutta ulostulolämpötila on +40°C, 
lämpötilanrajoitin saattaa toimia. Rajoitin toimii myös siinä tapauksessa, 
että ulostulolämpötila nousee ilman nopeuden pysyessä muuttumattomana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kytkentäkaavio: 
 
T1 = Lämpötilansäädin, asetteluarvo +75°C 
T2 = Lämpötilanrajoitin, as.arvo +147°C 
K = Hälytysrele 
S = Hälytyksen palautuspainike. 
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Erikoislämmittimien tiedot 
Valmistamme myös lämmittimiä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Voidaksemme auttaa teitä sopivan lämmittimen valinnassa, 
tarvitsemme joukon tietoja. Esim. tehontarve, tehon jakautuma sekä sisään ja ulos menevän ilman lämpötilan. 
Alla olemme maininneet ne tiedot, jotka normaalisti ovat meille tarpeen. 
 
 
 
Esimerkki tarvittavista tiedoista: 
• Teho kW 
• Tehon jakautuma kW 
• Jännite V 
• Ilmamäärä m³/h 
• Ilman nopeus m/s 
• Ilman lämpötila 
• Sisään °C 
• Ulos °C 
• Mitat 
• H = mm 
• D = mm 
• B = mm 
• E = mm 
• F = mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


