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STROCO 35.02 M - LESTROCO 35.02 M - LE
Stærk miljørigtig løsning - renere forbrændingStærk miljørigtig løsning - renere forbrænding



STROCO 35.02 M - LE er godkendt til forbrænding af diesel, biodiesel, HVO, ethanol samt RME brændstof.
STROCO 35.02 M - LE kan ligesom de øvrige STROCO 35.02 M-varmere leveres i en kombineret brændstof/EL version,
hvor de integrerede elvarmelegemer kan tilpasses AC eller DC spænding.

Stroco ApS
Energivej 3, Dk - 6800 Varde

Phone: +45 86 96 10 66   e-mail: info@stroco.dk
www.stroco.dk

STROCO 35.02 M - LE STROCO 35.02 M - LE (Low emission)(Low emission)
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TEKNISKE DATA:TEKNISKE DATA:

Varmeeffekt: 30kW
Virkningsgrad:  ca. 87%
Cirkulationspumpe:  6000 l/time ved 0,4 bar
Brændstofforbrug:  2,66 kg/time
Driftsspænding: 12/24V

Længde: 570 mm
Bredde: 245 mm
Højde: 234 mm
Vægt: 31 kg inkl. cirkulationspumpe

FORDELE:FORDELE:
• Start/stop emissioner reduceres til 
 et absolut minimum
• Effektiv ved anvendelse af biobrændstoffer
• Specielt udviklet med henblik på Euro 6 motorer
• Mulighed for temperaturstyring tilpasset 
 Euro 6 motorer
• Kræver ingen supplerende tilslutninger
• Reduktion af uforbrændt HC på op til 85%
 i forhold til konventionel opbygning
• Reduktion af aflejringer på dysen sikrer 
 bedre forbrænding
• Reduktion af aflejringer på dysen sikrer optimal 
 dysefunktion i hele dysens levetid

SYSTEMBESKRIVELSE:SYSTEMBESKRIVELSE:
Med den revolutionerende LE-funktion tilbyder 
STROCO 35.02 M - LE en unik løsning på de velkendte 
udfordringer omkring uønsket røgudvikling i forbindelse 
med korte driftsintervaller. LE-funktionen udgøres af en 
specialudviklet pumpeenhed, samt tilhørende dyse. 
Dysen er monteret med en kontraventil, der sikrer, at 

det tilbageværende brændstof i dyse og dyseholder 
ikke utilsigtet frigives til brændkammeret ved f.eks. 
den varmeudvikling, der opstår i forbindelse med at 
dysen påvirkes af strålevarme fra brændkammeret 
efter at forbrændingen er afsluttet, eller ved aktivering 
af dyseforvarmer.


