Öljy- ja bioöljypolttimet
Oilon Junior Pro

Oilon Junior Pro -öljypoltin on kodin lämmin sydän
Junior Pro –poltin on ollut markkinoilla jo toistakymmentä vuotta. Se on osoittautunut tänä aikana erittäin käyttövarmaksi, taloudelliseksi ja käyttäjäystävälliseksi. Siksi olemme säilyttäneet luotettavan Pro-polttimen edelleen tuotevalikoimassamme, nyt uudistettuna. Uudessa Junior Prossa on edeltäjän kaikki
hyvät ominaisuudet. Poltin on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja huoltaa. Kattilaluukku on toteutettu uusimpien säädösten mukaan. Uuden runkorakenteen
ja laipan ansiosta Junior Pro -polttimen voi asentaa myös ylösalaisin ilman
lisäosia.
Kotimaisessa Oilon Junior Pro -polttimessa on käytetty tunnettuja korkealuokkaisia komponentteja. Poltin on suunniteltu, valmistettu ja testattu Suomen
vaativiin olosuhteisiin.

Ominaisuudet
• Ruuvisaranoilla molempiin suuntiin auki kääntyvän rungon ansiosta
suuttimen ja palopään puhdistus on nopeaa ja vaivatonta
• Normaalit vuosihuollot voidaan tehdä suojakansia avaamatta
• Pistokeliitännöin varustetut sähkökomponentit
• Öljyn viskositeetti 4 - 6 mm²/s (cSt), +20 °C
• Öljypumpun paine 800-1400 kPa (8-14 bar),
    tehdassäätö n. 1000 kPa  (10 bar)
TEKNISET TIEDOT
Junior Pro
Polttimen tehoalue EN-267

LJ10

LJ18

LJ20

LJ45

LJ50

Kg/h

1,4 - 2,3

1,7 - 2,8

2,3 - 4,1

3,0 - 4,8

2,3 - 6,5

kW

17 - 27

20 - 33

27 - 48

36 - 57

27 - 77

Päämitat

mm

355 x 300 x 305

Paino

kg

10

Oilon Plus
Nykyaikaiseen öljylämmitykseen kuuluu olennaisena osana Oilon Plus -suodatusja ilmanpoistolaite, joka minimoi öljystä, putkistosta tai säiliöstä mahdollisesti tulevien epäpuhtauksien aiheuttamat poltinhäiriöt. Laitteen avulla säiliön ja polttimen
välinen öljyputkisto toteutetaan ympäristöystävällisesti yksiputkisena. Oilon Plus
on helppo asentaa sekä vanhoihin että uusiin öljylämmitysjärjestelmiin.
•
•
•
•

Puhtaampi palaminen
Korkeampi hyötysuhde
Pienempi öljynkulutus
Säästää poltinta ja vähentää huoltotarvetta

Oilon on suunnitellut ja valmistanut lämmitysjärjestelmiä
omakotitaloihin ja teollisuuden tarpeisiin jo 50 vuoden
ajan.
Oilon kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita, jotta luontoa
säästävät lämmitysratkaisut olisivat edullisia myös
kustannuksiltaan.
Oilonin laitteilla lämpiää yli 300 000 pientaloa Suomessa.
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