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Hydronisk varmer 
for arealer og rom.

1. Tilkobling av slanger som varmevæsken fl yter gjennom, 
f.eks. til: 
• Opptining av tele i bakken
• Etterbehandling av betong
• Avising av ledninger og maskiner

2. Tilkobling av varmevekslere for luftoppvarming, f.eks. til:
• Tørking av råbygg, puss og farge
• Oppvarming av haller og telt
•  Tørking av rom eller kjellere etter oversvømmelser

Høyeff ektiv takket være lukket varmevæskekretsløp.
Ytelsessterke brennere varmer opp varmevæsken som sirkulerer i varmekretsløpet ved hjelp av en pumpe. 

Jobber for deg opptil 
70 driftstimer.

Ikke inngå noen 
kompromisser når det 
gjelder pålitelighet og 
varmeproduksjon !

Tørr, ren varme i 
store arbeidsområ-
der – opprett ideelle 
arbeidsbetingelser 
på kortest mulig tid.

avslutt prosjektene 
dine etter planen – 
uavhengig av været.

Varmevekslerne er plassbe-
sparende plassert i maskinen 
ved transport.

HP252
Skaper varme overalt der den trengs.
•  For tilkobling av opptil 16 varmevekslere til forsyning av 

store arbeidsområder med tørr, ren varme
•  Varmevekslerne kan stilles opp inntil 60 meter fra varmeren – 

i en høyde på opptil 30 meter*

• 252 kW brutto varmeeff ekt 
•  Sentral varmeenhet sparer opptil 50 % drivstoff  

i sammenligning med desentrale varmere

* Tilbehør nødvendig

HSH700
kraftpakken for de store prosjektene. 
•  Stor dieseltank  
• 700 meter slangelengde
• Til opptining av arealer opptil ca. 400 m²
•  integrert generator for alle elektriske komponenter

HSH380
Den kompakte kraftpakken i teamet.
• Kan drives valgfritt med diesel eller gass 
• 380 meter slangelengde
• Til opptining av arealer opptil ca. 350 m²*

• Valgfritt med eller uten generator
• også tilgjengelig uten tilhenger

*  Tilbehør nødvendig

HSH650
jobber for deg med kraft og mobilitet. 
•  Stor dieseltank for opptil 55 arbeidstimer
• 650 meter slangelengde
• Til opptining av arealer opptil ca. 380 m²
•  integrert generator for alle elektriske 

komponenter
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klimabetingede arbeidspauser mellom høst og vår hører med de hydroniske varmerne for rom og arealer fortiden til. 
for de mobile høyytelsesvarmekildene sørger for ideelle arbeidsbetingelser ved enhver utetemperatur. med alle fordeler 
for deg:

• Høyere og jevnere utnyttelse av driften.
• Planleggingssikkerhet for hele året.
• Betydelig lavere energikostnader og miljøbelastninger.
• Høyere produktivitet for medarbeiderne på grunn av optimalt arbeidsklima.

Digitalt betjeningsfelt 
med enkel feildiagnose.
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1. Varme opp frossen bakke på kort tid.

Hydronisk varmer
Brukseksempler

Du sparer*:
 8,5 dager opptiningsvarighet
+ 1 dag oppbyggingstid
+ ca. 4.900 l diesel

*  Beregningseksempel ved 400 m2 
sandholdig bakke og 50 cm frostdybde 
i forhold til klassisk innhusingsteknikk 
med fi re luftvarmere
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Din utfordring
Vinterstart ved bygging av hus. Den frosne bakken gjør det 
umulig med jordarbeider på den store tomten. Siden du ikke 
regner med høyere temperaturer i løpet av nærmeste fremtid, 
er avtalemessig fullføring av prosjektet i fare. 

Vår løsning
Du bestemmer deg for bruk av en overfl atevarmer og velger 
dermed den mest eff ektive måten å holde deg til tidsskjemaet 
for prosjektet, uten at budsjettet sprenges. For å gjøre dette, 
legger du varmeslangen i sløyfer over det frosne arealet, sprer 
dampsperrefolien og isolasjonsmattene over dette og slår 
deretter på overfl atevarmeren. Allerede etter en til to dager er 
bakken (avhengig av frostdybde) tinet, og du kan fortsette 
arbeidet. 

2.  opprett optimalt arbeidsklima i store rom.

Du sparer*: opptil 58 % 
varmekostnader

*  Beregningseksempel i forhold til 
desentral bruk av fi re klassiske 
luftvarmere
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Din utfordring
Juleforretning ved en stor postordrebedrift: For å balansere 
belastningstoppene leies en ekstra lagerhall på kort frist. På grunn 
av vintertemperaturer underskrides den lovbestemte foreskrevne 
minstetemperaturen for arbeidsrom i betydelig grad – medarbei-
derne kan ikke jobbe her. 

Vår løsning 
Med HP 252 forvandler du den kalde lagerhallen til en ideell 
plass på bare kort tid. Fordel de fl eksible varmevekslerne jevnt 
i lager- og arbeidsrommene og legg slangene rent og plasspa-
rende langs veggen. Varmesentralen holdes utenfor bygningen 
og trenger dermed ingen ekstra plass i hallen. Det innovative 
varmesystemet produserer nå ren, varm luft og skaper et miljø 
der medarbeiderne kan jobbe optimalt. 

Mer informasjon om anvendelsene på: 
www.wackerneuson.com 
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3. etterbehandling av betong – og bygge raskere 4. Støtt oppbyggingen av vindkraftanlegg.

Hydronisk varmer
Brukseksempler

Du sparer*:  + 1 dag oppbyggingstid 
                  + ca. 3.000 l diesel

*  Beregningseksempel ved 1.228 m2 
(tilbehør nødvendig) betongfl ate og  

0 til –5 °C gjennomsnittstemperatur 
i forhold til klassisk innhusingsteknikk 

med fi re luftvarmere

Du sparer*:
opptil 70 % varmekostnader

*  Beregningseksempel i forhold til desentral 
bruk av fi re klassiske luftvarmere

Din utfordring
Brobygging i den kalde årstiden. Temperaturer rundt 0 °C 
sørger for vanskelige betingelser for for- og etterbehandling av 
betongen på vellykket måte. Logisk: Hvis temperaturen på 
betongen faller under 5 til 10 °C under bearbeidingen, begynner 
bindingsprosessen kun svært langsomt eller ikke i det hele 
tatt. Nå trenger du en prosess-akselerator som holder betongen 
på en konstant temperatur. 

Vår løsning
Med HSH 700 oppretter du ideelt miljø, slik at betongen kan 
gjennomgå sin kjemiske prosess. 

1  Etter at du har brakt armeringen til riktig temperatur ved bruk 
av overfl atevarmeren, kan betongen bringes inn uten problemer. 

2  Deretter går herdingen av betongen som en drøm: Legg gan-
ske enkelt på dampsperrefolie på betongfl aten, legg varmeslan-
gene i sløyfer over og dekk til med isolasjonsmatten. Slik holder 
du fl aten kontinuerlig oppvarmet og oppnår allerede etter noen 
dager et betonggulv som er opptil 75 % herdet. 

Din utfordring
Opprettelse av en vindpark tar på grunn av tallrike forsinkelser 
betydelig mer tid enn planlagt. Nå handler det om å gjøre det 
beste ut av situasjonen for å holde tidsplanen og fullføre vind-
parken punktlig.  

Vår løsning 
Sats på kraften til våre varmesystemer: Med HSH 700 forbere-
der du betongfundamentet til vindkraftanlegget best mulig for 
videre bearbeiding. Legg dampsperrefolie, varmeslanger og 
isolasjonsmatter på det ferske betongunderlaget for å oppnå 
et stabilt fundament for vindkraftanlegget allerede etter noen 
dager. HP 252 er absolutt egnet til å tørke det nylakkerte tårnet 
på kort tid. Klarte det! Allerede etter kort tid kan vindkraftanleg-
get bygges opp fullstendig. 

Mer informasjon om anvendelsene på: 
www.wackerneuson.com 



Bakkeopptiningstider i dager*
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* Avhengig av vanninnhold og isolasjon av bakken.

froSTDYBDe 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm

SLanGeaVSTanD enHeT 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm

Sand Dager 1 0,75 2 1,5 3 2,25 4,5 3,25 6 4,5

Grus Dager 1 0,75 2,5 2 4 3 6 4,5 8 6

Leire Dager 1,75 1,25 3,5 2,5 5,5 4 8 6 11 8,5

Silt Dager 2 1,5 4,5 3,5 7 5,5 10,5 7,5 14 10

Verdt å vite om opptining. 

Så mye vann er bundet i 1 m³ masse:

Vann
Bakke

energibehov 10 kW for smelting av is

GrUS
77 – 106 kg

25 kW for smelting av is

SanD
210 – 273 kg

31 kW for smelting av is

Leire
243 – 333 kg

73 kW for smelting av is

SiLT
227 – 785 kg
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opptiningsmetoder i 
eff ektivitetssammenligning. 
Wacker neuson overfl atevarmer HSH 700:
94 % VarmeeffekTiViTeT

• Opptiningsvarighet: 1,5 dager
• Isolering med Wacker neuson isoleringsmatter
• Tidsforbruk for opp- og nedbygging: 7 timer
• Dieselforbruk: 234 liter

Isolasjonsmatter og 
dampsperrefolie

Frossen Frossen

Glovarm

Varm

Varm

Masse Masse

Diesel

Varmer

• Opptiningsvarighet: 10 dager
• Isolering ved hjelp av et varmetelt
• Tidsforbruk for opp- og nedbygging: 10 timer
•  Dieselforbruk: 5.174 liter 

(4 direkte oljevarmere à 70 kW varmeeff ekt)

Tilbehøret til 
hydroniske varmere. 

ønsker du å bruke overfl atevarmeren som romvarmer for å varme opp bygninger? eller bruke romvarmeren til å varme 
opp det frosne gulvet til arbeidstemperatur? ikke noe problem: med det riktige tilbehøret kan begge varmertypene 
brukes både som rom- og overfl ate-varmere.  

Pumpeenhet

Varmeveksler

Slangetrommel

Isolasjonsmatte

Slangetrommel
Forstørr arbeidsfl aten eller spar enda mer tid gjennom tett inn-
rettede slanger.

pumpeenhet
Nødvendig ved bruk av ekstra slangetrommel: Oppnå optimale 
resultater ved å forbinde hver slangesløyfe med en pumpe.

isolasjonsmatte
Ekstremt høy isolasjonsvirkning for maksimal eff ektivitet: 
Flerlagsmattene refl ekterer varmen og fordeler den jevnt over 
hele arealet.

Varmeveksler
Gjør overfl atevarmeren til romvarmer med få håndgrep. Varm og 
tørr luft ledes akkurat til det området på byggeplassen der du 
trenger den. Hydronic-varmeveksleren fi nnes i tre størrelser: HX 
15 (12,9 kW), HX 30 (25 kW), HX 60 (43,5 kW).

Detaljer for tilbehøret finner du på: 
www.wackerneuson.com 

oppvarmet innhusing:
15 % VarmeeffekTiViTeT
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Tekniske spesifikasjoner
Hydronisk varmer

Tekniske spesifikasjoner
Luftvarmer

  Standard          Alternativ        * 300 totalt = 4 x 15 m + 8 x 30 m

HSH700 HSH650 HSH380 HSH380

 drevet med gass drevet med diesel

SpeSifikaSjon enHeT

L x B x H mm 5 450 x 2 000 x 2 310 4 880 x 1 990 x 2 270  3 400 x 1 880 x 1 910 3 400 x 1 880 x 1 910

Vekt med drivstoff kg 3 346 2 950 1 799 1 799

opptiningsytelse m2 204 – 409 194 – 388 115 – 230 115 – 230

Ytelse ved betongetterbehand-
ling (standard) m2 409 388 til 230 til 230

Ytelse ved betongetterbehand-
ling (med tilbehør) m2 1 128 1 107 770 770 

elektriske forutsetninger 2 x 12A x 230 V1~ 2 x 12A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~

Tankvolum (drivstoff) l 568 435 280 280

Drivstofforbruk ved full  
belastning (med generator) l/t 8,3 8,3 5,8 4,7

Varmeslangelengde m 700 650 380 380

Generator integrert

Tilhenger
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HP252

SpeSifikaSjon enHeT

L x B x H mm 4 400 x 2 400 x 2 400

Vekt  
(uten drivstoff/uten tilhenger) kg 2 881

Varmeslangelengde m 300*

Varmevekslere kan integreres 
i Hp Stk. 16 x H X 15 eller 8 x H X 30  

eller 4 x H X 60

Brutto effekt kW 252

Drivstofforbruk ved full  
belastning l/t 23

Tilhenger
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HI260 HI260 HI120 HI120HD

uten tank med tank

SpecificaTion UniT

L x B x H mm 3 531 x 1 189 x 1 664 3 531 x 1 189 x 2 075 1 918 x 731 x 1 220 2 159 x 864 x 1 245

Vekt med drivstoff kg 1 050 1 800 264 413

Varmeeffekt kW 260 260 117 117

Virkningsgrad % 87,0 87,0 90,0 90,0

romvarmevolum m3 34 400 34 400 16 525 16 525

Tørkevolum m3 12 250 12 250 5 520 5 520

Tankvolum (drivstoff) l / 740 135 216

Drivstofforbruk l 21,6 21,6 9,7 9,7

Laveste  
omgivelsestemperatur °c –35 –40 –35 –40
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HI90 HI90HD HI60 HI60HD HI35

SpeSifikaSjon enHeT

L x B x H mm 1 740 x 700 x 1 143 1 740 x 700 x 1 143 1 435 x 711 x 965 1 435 x 711 x 965 1 219 x 610 x 864

Vekt med drivstoff kg 245 245 175 175 120

Varmeeffekt kW 85 85 55 55 32

Virkningsgrad % 88,5 88,5 89,5 89,5 87,3

romvarmevolum m3 11 585 11 585 6 500 6 500 4 260

Tørkevolum m3 4 300 4 300 2 050 2 050 1 750

Tankvolum (drivstoff) l 135 135 105 105 65

Drivstofforbruk l 7,1 7,1 4,6 4,6 2,7

Laveste  
omgivelsestemperatur °c –25 –35 –25 –35 –25
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HD: Heavy Duty = mer robust produktutførelse

HD50 HD70 HDR45

SpeSifikaSjon enHeT

L x B x H mm 1 075 x 440 x 630 1 200 x 555 x 860 1 410 x 711 x 1 054

Vekt med drivstoff kg 79 119 127

Varmeeffekt kW 46 65 45

Virkningsgrad % N/A N/A N/A

romvarmevolum m3 6 000 8 500 5 800

Tørkevolum m3 N/A N/A N/A

Tankvolum (drivstoff) l 46 65 65

Drivstofforbruk l 3,8 5,4 3,7

Laveste  
omgivelsestemperatur °c –25 –25 –25
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