
PROCESVARMEANLÆG 

Mobile varmekanoner og varmlu�aggregater fra BM2 

Sta�onære varmeven�latorer fra FLOWAIR 



  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 �l den professionelle bruger. 

 

• Direkte fyret / uden skorsten  

Model SD, velegnet �l procesvarme og brug i ven�lerede lokaler, �l udtørring og frostsikring. 

Virkningsgrad på 100 %. 

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

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 �l udtørring af svine-

stalde, har større tank end  

standardmodellen og dermed 

længere dri�s�d. 

 

Oklima varmekanoner er udstyret med: 

• Professionelle oliefyrsdele fra Danfoss, Delavan eller Suntec 

• Oliepumpe 

• Avanceret elektronisk ECU-styring 

• Højeffek�vt brændkammer i varmebestandigt rusDrit stål 

• E�erkøling 

• 230 V el-�lslutning 

• S�k for termostaElslutning (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 �l den professionelle bruger. 

 

• Indirekte fyret / med skorsten 

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

Virkningsgrad på op �l 90 %. 

• Røggasser ledes via varmeveksler ud gennem skorstens�lslutningen,  

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 inds�lles �l 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 

• Højeffek�vt brændkammer i varmebestandigt rusDrit stål 

• E�erkøling 

• 230 V el-�lslutning 

• S�k for termostaElslutning  

• Hjul 

 



   Jumbo 85 M Jumbo 110 M Jumbo 145 M Jumbo 185 T Jumbo 235 T 

Indfyret ydelse kW (Hø)  85,6 110,5 144,7 185.5 235,7 

Lu�mængde m³/t  7.200 9.000 12.000 13.000 17.000 

Olieforbrug kg/t  6,77 8,74 11,45 14,68 18,65 

        

        

 

JUMBO VARMLUFTAGGREGATER 

Jumbo er en stærk spiller inden for meget store mobile varmeløsninger og er særdeles velegnet �l den professionelle bruger. 

 

• Indirekte fyret / med skorsten 

Model Jumbo velegnet �l opvarmning, hvor der opholder sig mennesker eller dyr, samt �l korntørring. 

Virkningsgrad op �l 93 %. 

• Røggasser ledes via varmeveksler ud gennem skorstens�lslutningen,  

herved opnås en ren opvarmningslu�. 

 

Jumbo mobilt varmlu�saggregat 

�l de helt store opgaver. Jumbo 

leveres med ekstern oliebrænder 

og et brændkammer med høj 

virkningsgrad, der gør den �l en 

af markedets mest dri�søkonomi-

ske. Den kan også leveres med 

brænder for tank- eller naturgas.  

Jumbo kræver kun �lslutning �l 

brændstof, el og skorsten, hvilket 

giver lave installa�onsomkostnin-

ger.  

 

Jumbo er frems�llet i lakeret dob-

beltkabinet og udstyret med hjul, 

hvilket gør den særdeles mobil.  

Betjeningspanel og brænder er 

begge monteret i lukket kabinet, 

hvilket afskærmer mod vejr og 

vind. 

 

 

Udstyrspakke:  

•  2 meter rusDrit røgrør med regnhæGe 

•  wireafs�vning for røgrør 

•  flowkontrol med oliefilter 

 

 

Model M:  

230V-1F 

Model T:  

400V-3F 



    Farm 110 M Farm 145 M  Farm 185 T Farm 235 T 

Indfyret ydelse kW (Hø)   110,5 144,7 185.5 235,7 

Lu�mængde m³/t   8.500 11.000 12.000 16.200 

Olieforbrug kg/t   8,74 11,45 14,68 18,65 

        

        

 

FARM VARMLUFTAGGREGATER 

Farm er en stærk spiller inden for meget store sta�onære varmløsninger og er særdeles velegnet �l den professionelle bruger. 

 

• Indirekte fyret / med skorsten 

Model Farm er velegnet �l opvarmning, hvor der opholder sig mennesker eller dyr, samt �l korntørring. 

Virkningsgrad op �l 93 %. 

• Røggasser ledes via varmeveksler ud gennem skorstens�lslutningen,  

herved opnås en ren opvarmningslu�. 

 

Farm mobilt varmlu�saggregat �l 

de helt store opgaver. Farm leve-

res med ekstern oliebrænder og et 

brændkammer med høj virknings-

grad, der gør den �l en af marke-

dets mest dri�søkonomiske.  

Den kan også leveres med bræn-

der for tank- eller naturgas.  

Farm kræver kun �lslutning �l 

brændstof, el og skorsten, hvilket 

giver lave installa�onsomkostnin-

ger.  

 

Farm leveres i galvaniseret kabinet 

og er �ltænkt sta�onært brug.  

Hjul og håndtag kan dog �lkøbes,  

såfremt den skal være mobil.  

Farm kan anvendes opretstående 

eller vandretliggende og er ideel �l  

ophængning under lo�. 

 

Udstyrspakke:  

•  2 meter rusDrit røgrør med 90° bøjning og regnhæGe 

•  afs�vningsbeslag for røgrør 

•  overdækning for oliebrænder 

(kun for opretstående montering af Farm varmlu�aggregat) 

• Flowkontrol med oliefilter 

Model M:  

230V-1F 

Model T:  

400V-3F 



 

SP VARMLUFTAGGREGAT  

SP er et sta�onært varmlu�aggregat med ekstern olie-

brænder monteret på fronten. SP-serien skal �lsluGes 

ekstern oliebeholder, 230 V samt skorsten. 

SP-serien er monteret med Riello oliebrænder, men kan 

leveres med brænder for tank- eller naturgas. 

SP-serien har en høj effek�vitet og er velegnet �l rum-

opvarmning e�er energi-normen ERP2021. Dvs. rumop-

varmning  i værksteder, produk�ons- og lager-haller 

m.m.  

 

SP serien, kan leveres i flere forskellige størrelser.  

 

Kontakt os for yderligere informa�on. 

    

  BH50 BH100 

Indfyret ydelse kW (Hø) 49,8 99,8 

Lu�mængde m³/t 4.100 7.500 

Olieforbrug kg/t 3,94 7,90 

    

 

BH VARMEKANONER  

BH er en varmekanon med ekstern brænder indbygget  

i selve kabineGet. BH-serien skal �lsluGes ekstern olie-

tank, 230 V samt skorsten. 

BH-serien er monteret med Riello oliebrænder og frisk-

lu��lslutning for forbrændingslu�en, således at man kan 

føre frisklu� �l forbrændingen i støvede miljøer. 

BH-serien er velegnet �l korntørring, Merkræhuse samt 

almen opvarmning på byggepladser eller andre  

steder, hvor der er behov for mobil procesvarme.  



  Eliturbo Eliturbo2 

Bygningshøjde m 4 - 8 8 - 15 

Lu�mængde m³/t 7.500 10.000 

    

 

ELITURBO VARMESPARER 

Eliturbo bringer varmen, som s�ger op under lo�et i  

højlo�ede lokaler, ned i opholdszonen. 

Eliturbo benyGes typisk i industrien, men der er ligeledes  

gode erfaringer fra installa�oner i landbruget. 

• Malkestalde, �l omrøring af lu� for at mindske    

gener fra fluer. 

• Fjerkræhuse, for at skabe bedre spredning og        

ensartning af varmen tæGere ved gulvet.  

  Leo Agro SP Leo Agro HP 

Varmeydelse kW  8,7 - 52,6 8,7 - 52,6 

Varmeydelse* kW 25,3 25,3 

Kastelængde m 28 28 

    

 

LEO AGRO VARMEVENTILATOR  
Varmeven�lator �l varmtvand, med epoxybehandlet var-

meveksler (LEO AGRO SP �l Merkræhuse) eller beskyGet 

af an�korrosiv belægning (LEO AGRO HP �l svinestalde), 

begge udgaver med lang kastelængde. Ven�latorrør af 

ABS-plast, og alle samledele er udført i rusDrit stål. 

Hængsler fæstner varmeveksleren og udblæsningen, og 

kabineGet har en låseanordning, hvormed lu�strømmen 

kan føres udenom veksleren, fx ved sommertemperatu-

rer. Hængslerne giver hur�g adgang �l indersiden og gør 

rengøring og vedligeholdelse nem. Ven�latorenheden er 

støv- og vandtæt i IP-klasse 66. 

 

*  Vandtemperatur fremløb 70° / retur 50˚C - Lu�temperatur indsugning 20˚C 



Anteco Mobile Units A/S 

Lucernemarken 7 - 9 

5260 Odense S 

Tel. (+45) 70 26 83 26 

www.anteco.dk   
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Vi kan så meget mere … 
 

Denne prisinforma�on indeholder 

et lille udvalg af vores produkter. 

Vores produktprogram indeholder ligeledes: 
 

- gasvarmekanoner 

- strålevarmekanoner 

- varmeven9latorer 

- lu:tæpper 

- ven9la9ons- og varmeanlæg 

- affugtere 

- rus=rie stålskorstene 

- industrielle støvsugere 
 

samt en masse �lbehør og udstyr �l de mange produkter. 
 

Se mere på www.anteco.dk eller ring på 70268326. 


