MeRCuRR Solarium
Basic
MeRCuRR solarium 230 / Artikelnummer 20-5-05-00230

De Mercurr is vervaardigd uit slagvaste, hittebestendige kunststof en is
zeer geschikt voor situaties waar minder ruimte beschikbaar is. Door
zijn compacte vorm is het solarium in combinatie met was- en
poetsplaats de ideale verzorgplek voor uw paard. Dit model heeft een
ronde uitsparing bij de hals van het paard. De combinatie van 22
lampen en 4 ventilatoren zorgt voor een aangename warmtedeken over
uw paard.

Afschuining voor paardenhals
Afgeronde randen
Uitstekende warmteverdeling
Ideaal voor wasplaats en natte ruimte
Automatische ventilatoren
CE markering

Kenmerken
Veiligheid:
De Q-line® solaria zijn afgewerkt met ronde zijden en hoeken waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt
uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken en kunnen niet uit de fitting vallen. Hierdoor is de kans
op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.
Duurzaamheid:
De Solaria van Q-line® verbruiken tot 40% minder energie dan concurrerende solaria en zijn hierdoor milieuvriendelijker.
De hittebestendig kunststof is ongevoelig voor corrosie en zorgt voor minimaal warmteverlies en een hoog rendement,
De infrarood lampen in de Q-line® solaria zijn zo ontworpen dat ze in tegenstelling tot andere lampen langdurig intense
hitte kunnen weerstaan en tot wel 5000 uur kunnen branden.
Uiterlijke kenmerken:
Solaria van Q-line® hebben een stijlvol uiterlijk en zijn strak afgewerkt. Alle solaria zijn stekkerklaar en kunnen
eenvoudig bevestigt worden.
De ventilatoren gaan automatisch aan bij een interne temperatuur van 30 graden C zodat er geen koude lucht over uw
paard wordt geblazen.
Onderhoud:
De Solaria vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er
nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.
Keurmerk:
Alle Solaria voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden
de Q-line® solaria af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese
veiligheidseisen.

Toebehoren

Schakelaar basic 230

Bediening CB IR AB 230

Besturing ET-IR AB 230

Electrische Lift 100

Bediening MT IR AB 230

Specificaties
Lengte

190 cm

Breedte

132 cm

Dikte

40 cm

Gewicht

45Kg

Basis materiaal

Kunststof

Kleur

zwart / Grijs

Aantal IR lampen

22 x 150 Watt

Aansluitspanning

L+N+PE 230 Volt

Opgenomen vermogen

3420 Watt

Afzekeren met

16 A

IP waarde

IP 54

Ventilator

4x 90m3, automatisch bij 30grC

Ophanging

4x ketting (1 meter) en plafond haken

Standaard meegeleverd

Netkabel 10 mtr met stekkers

Keurmerk

CE / NEN 3140 / ARBO

Transport gewicht

65 kg

Transport afmeting

1 pallet 120x80x220 cm

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47
7678 RS Geesteren
Tel. +31(0)546633700
info@Q-Line.com
www.q-line.com

