NAGRZEWNICE POWIETRZA – PRZEGL¥D
Alfred Adamczewski

Budowa, dzia³anie, regulacja

Ogrzewanie powietrzne miejscowe –
nagrzewnice
Ogrzewanie obiektów wielkokubaturowych o objêtoœci przekraczaj¹cej 600 m3
wymaga nietypowych rozwi¹zañ instalacji. Stosowanie tradycyjnych Ÿróde³ ciep³a z grzejnikami wodnymi jest w tej sytuacji ma³o ekonomiczne i najczêœciej
skomplikowane z technicznego punktu
widzenia. Znacznie lepiej sprawdza siê
tutaj ogrzewanie powietrzne wyposa¿one w nagrzewnicê lub piec nadmuchowy.

Pojêcia – nagrzewnica i piec nadmuchowy dotycz¹ w praktyce bardzo podobnych z punktu widzenia budowy i zasady dzia³ania urz¹dzeñ grzewczych. Inne
nazewnictwo wynika z ich ró¿nej klasyfikacji i nie zawsze jest zgodne z prawd¹.
Za nagrzewnice uwa¿a siê z regu³y urz¹dzenia przenoœne lub przewoŸne o swobodnym wyp³ywie ogrzanego powietrza,
z ograniczon¹ automatyk¹ i mo¿liwoœciami regulacyjnymi, s³u¿¹ce do ogrzewania
jednego wybranego pomieszczenia.
Piece nadmuchowe s¹ najczêœciej elementem wiêkszego systemu ogrzewania
powietrznego, po³¹czonego z sieci¹ kana³ów nawiewnych, pe³ni¹c w nim rolê Ÿród³a ciep³a. Mog¹ dziêki temu ogrzewaæ
kilka pomieszczeñ, a nawet ca³y budynek
i s¹ to zawsze urz¹dzenia stacjonarne
z pe³n¹ automatyk¹ pracy.

Nagrzewnice powietrza
Zbudowane s¹ ze stalowego, blaszanego
korpusu, wewn¹trz którego wyró¿niæ
mo¿na sekcjê wentylatora, komorê grzewcz¹ z wymiennikiem ciep³a, uk³ad regulacji i kontroli. ród³em ciep³a w tego typu
urz¹dzeniach jest energia elektryczna,
gaz, olej opa³owy, gor¹ca woda, para wodna, a nawet paliwa sta³e (wêgiel, drewno).
Zasada dzia³ania nagrzewnicy polega na
wymianie ciep³a pomiêdzy zassanym
przez wentylator powietrzem a Ÿród³em

Fot. Araj

Nagrzewnica a piec nadmuchowy

Fot. 1 Nagrzewnice znajduj¹ zastosowanie np. w szklarniach i tunelach foliowych

Z punktu widzenia konstrukcji i sposobu
monta¿u, nagrzewnice dzieli siê na:
• przenoœne, o lekkiej konstrukcji,
• przewoŸne, wyposa¿one w dwa lub
cztery kó³ka jezdne mocowane na sta³e
lub doczepiane do konstrukcji,
• stacjonarne, mocowane na sta³e do pod³ogi (wolnostoj¹ce), œciany lub sufitu.

Fot. Desa Poland
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Fot. 2 Nagrzewnica olejowa bez odprowadzenia spalin

ciep³a i nastêpnie wt³aczaniu ju¿ gor¹cego powietrza do pomieszczenia. Przekazywanie ciep³a odbywa siê na drodze
bezpoœredniej (nagrzewnice elektryczne) lub poœredniej, za poœrednictwem
wymiennika ciep³a (nagrzewnice gazowe, olejowe i na paliwo sta³e). Powietrze
ogrzewane mo¿e byæ zasysane prosto
z pomieszczenia lub osobnym przewodem z zewn¹trz. Drugie rozwi¹zanie stosuje siê dla pomieszczeñ mocno zapylonych lub zawieraj¹cych szkodliwe opary.

Nagrzewnice elektryczne
To z regu³y urz¹dzenia o niewielkiej mocy, a iloœæ wytworzonego ciep³a zale¿y tutaj od pod³¹czonej mocy elektrycznej, co
z uwagi na wysok¹ cenê energii stanowi
barierê technologiczn¹. Przep³yw powietrza mo¿e byæ realizowany przez wentylator osiowy lub promieniowy. Dostêpne
s¹ te¿ na rynku modele bez wentylatora
(promienniki).
Nagrzewnice z wentylatorem osiowym
budowane s¹ jako przenoœne w formie
prostopad³oœciennego grzejnika z sekcj¹
grza³ek elektrycznych i kratk¹ nawiewn¹.
Charakteryzuj¹ siê niewielkim zasiêgiem
nawiewanego strumienia ciep³ego powietrza i wydajnoœci¹, a temperatura na wylocie nie przekracza 60°C.
Nagrzewnice z wentylatorem promieniowym maj¹ zwykle kszta³t rury (st¹d czêsta
nazwa „dzia³o elektryczne”), umieszczonej
www.polskiinstalator.com.pl
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Fot. Foko
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Rys. 1 Budowa nagrzewnicy elektrycznej

Fot. 3 Przenoœna nagrzewnica elektryczna

Ozn.: 1 – kratka nawiewna, 2 – grza³ki, 3 – dolna obudowa,
4 – p³oza/uchwyt do przenoszenia, 5 – os³ona wentylatora,
6 – wentylator, 7 – modu³ steruj¹cy (selektory, termostat,
stycznik)

Nagrzewnice gazowe
Mog¹ pracowaæ zarówno na gaz ziemny
GZ-35, GZ-50, jak i na gaz p³ynny propan-butan (zasilanie z butli) lub propan
techniczny (zasilanie ze zbiornika). Wykonywane s¹ w wersji z odprowadzeniem
spalin, czyli z przewodem spalinowym
lub bez niego. Pierwsze rozwi¹zanie ma
standardowo króciec do przy³¹czenia kana³u spalinowego – usuwanie spalin prowadzi siê w tym wypadku przewodem
giêtkim wyprowadzonym na zewn¹trz
budynku (jego d³ugoœæ waha siê od 5 do
10 m). Natomiast nagrzewnice bez odprowadzenia spalin wymagaj¹ zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu (np.
przez otwarcie okna lub bramy), w którym urz¹dzenie jest ustawione, pobór powietrza bowiem, jak i odprowadzenie
spalin odbywa siê tutaj bezpoœrednio do
pomieszczenia. Dostêpne s¹ te¿ nagrzewnice gazowe z zamkniêt¹ komor¹
spalania, gdzie zarówno pobór powietrza,
jak i odprowadzenie spalin realizowane
jest z przestrzeni zewnêtrznej.
pi@polskiinstalator.com.pl

Fot. Bart Import Poland

na jezdnych lub przenoœnych sankach.
Maj¹ wiêkszy sprê¿ pozwalaj¹cy na skuteczne dzia³anie na odleg³oœæ do 10 m,
zaœ temperatura powietrza wylotowego
mo¿e dochodziæ w nich do 100°C.
Zalet¹ ww. konstrukcji jest ca³kowity
brak spalin pozwalaj¹cy na bezpieczne
stosowanie nagrzewnic w pomieszczeniach zarówno o sta³ym, jak i czasowym
pobycie ludzi czy zwierz¹t np.: domy letniskowe, œwietlice, sklepy, gara¿e, pomieszczenia magazynowe, obory oraz
w pomieszczeniach o kontrolowanym poziomie CO2 – magazyny ¿ywnoœci, zak³ady przetwórstwa owoców i warzyw, itp.

Uwaga! Nagrzewnice na gaz p³ynny musz¹ pracowaæ zawsze powy¿ej poziomu
terenu.
Nagrzewnice gazowe maj¹ wiele praktycznych rozwi¹zañ:
• modele przenoœne o mocy od kilkunastu do kilkudziesiêciu kW s¹ lekkie
oraz nieskomplikowane w obs³udze,
a wysoka temperatura wyp³ywu powie-

Fot. 4 Nagrzewnica gazowa podczas testów –
„okr¹g³y” p³omieñ zwiêksza efektywnoœæ
pracy urz¹dzenia
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zimne powietrze
czyste ogrzane powietrze
spaliny

Rys. 2 Nagrzewnica spalaj¹ca gaz lub olej
o du¿ej wydajnoœci

trza dochodz¹ca w nich do 300°C pozwala na bardzo szybkie ogrzanie nawet du¿ego pomieszczenia;
• konstrukcje œcienne i sufitowe o cichej
pracy nieprzekraczaj¹cej poziomu ha³asu 40 dB s¹ idealne dla du¿ych hal magazynowych, marketów, itp. Nawiew
powietrza mo¿e siê tutaj odbywaæ poprzez regulowane ¿aluzje, kratki wentylacyjne lub anemostaty. Najnowsze
rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ warstwowy
rozk³ad ciep³a (ciep³e powietrze nawiewane jest na przemian z powietrzem zimnym, co przyspiesza jego
opadanie ku pod³odze „tzw. efekt pod³ogowy”);
• urz¹dzenia stacjonarne mocowane na
pod³odze pomieszczenia, o mocy przekraczaj¹cej 500 kW, zasilane z sieci
trójfazowej z g³owic¹ nawiewn¹ obrotow¹ lub sta³¹, mog¹ pracowaæ jako urz¹dzenie autonomiczne lub po przy³¹czeniu sieci kana³ów – jako Ÿród³o ciep³a
w systemie ogrzewania powietrznego.
Zwykle urz¹dzenia tego typu maj¹ wymienny palnik umo¿liwiaj¹cy pracê na
oleju opa³owym.
Nowoœci¹ rynkow¹ s¹ te¿ nagrzewnice
œcienne z zamkniêt¹ komor¹ spalania
o ma³ej mocy rzêdu 2-7 kW, np. Supercromo. Ma³e rozmiary, atrakcyjny wygl¹d
oraz przede wszystkim szybkie nagrzewanie nawet du¿ych gabarytowo pomieszczeñ pozwala szeregowaæ ww. urz¹dzenie w grupie wydajnych grzejników
gazowych, stanowi¹c ciekaw¹ alternatywê dla ogrzewañ centralnych. W modelu
tym dop³yw powietrza i odprowadzenie
spalin odbywa siê koncentrycznym przewodem o œrednicy zaledwie 50 mm, wyprowadzonym poprzez otwór w œcianie
na zewn¹trz budynku.
Nagrzewnice olejowe
Ich oferta rynkowa jest spoœród omawianych urz¹dzeñ najszersza. W zale¿noœci od
zastosowanego palnika mog¹ pracowaæ na
olej opa³owy, napêdowy, a nawet na olej
przepracowany, a tak¿e naftê. Pod wzglêdem zró¿nicowania konstrukcji nagrzewnice olejowe mo¿na te¿ podzieliæ na:
• przenoœne, przewoŸne i podwieszane
bez odprowadzenia spalin,
• przenoœne, przewoŸne i podwieszane
z odprowadzeniem spalin,
• stacjonarne,
• promienniki olejowe.
Konstrukcje przenoœne i przewoŸne wyposa¿one s¹ standardowo w zbiornik oleju, wystarczaj¹cy na kilkanaœcie do kilkudziesiêciu
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Fot. Flop System
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Fot. 5 Nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin a) przewoŸna, b) podwieszana

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

Fot. Flop System

godzin nieprzerwanej pracy. Zbiornik taki
nape³niany jest rêcznie z kanistra przez
przystosowany do tego celu otwór wlewowy. Konstrukcje stacjonarne i podwieszane pobieraj¹ paliwo zawsze z zewnêtrznego zbiornika, poprzez wewnêtrzn¹ pompê
paliwow¹ zasysaj¹c¹ olej na odleg³oœæ do
kilkudziesiêciu metrów i wysokoœæ najczêœciej maksymalnie 3-5 m.
Nagrzewnice te mog¹ byæ przystosowane
do pracy tylko wewn¹trz pomieszczeñ, jak
te¿ do pracy zewnêtrznej. W drugiej wersji
wyposa¿ane s¹ standardowo w podgrzewacz oleju, zapobiegaj¹cy wytr¹caniu siê
parafin w paliwie olejowym oraz separator
wody (w niskiej temperaturze w zbiorniku
oleju mo¿e dochodziæ do wykraplania siê
wody z pary wodnej znajduj¹cej siê w strefie powietrznej zbiornika). Problem „gêstego paliwa” mo¿na te¿ rozwi¹zaæ, stosuj¹c
do opalania naftê, która nie zawiera parafin.
Spalanie oleju w nagrzewnicach olejowych odbywa siê bezzapachowo, nawet
w konstrukcjach na olej przepracowany.
Powietrze do spalania musi byæ wolne od
substancji mog¹cych powodowaæ korozjê
palnika (chlor, opary rozpuszczalników,
aerozole kwasów i zasad).
Dziêki ró¿norodnoœci konstrukcji nagrzewnice olejowe maj¹ wszechstronne
zastosowanie. Popularnie wykorzystuje
siê je do osuszania obiektów budowlanych po zakoñczeniu prac, osuszania budynków po powodzi, suszenia p³odów
rolnych oraz ogrzewania magazynów, hal
targowych i sportowych, koœcio³ów. Z kolei nagrzewnice olejowe podwieszane s¹
niezast¹pione w tunelach foliowych, bowiem wysokie umieszczenie urz¹dzenia
zapewnia tutaj mo¿liwoœæ stosowania odpowiednio wy¿szej temperatury z jednoczesnym zabezpieczeniem roœliny przed
przegrzaniem. Natomiast nagrzewnice
na olej przepracowany, to najtañsza alternatywa dla warsztatów samochodowych,
stacji napraw, czy zajezdni.

Z kolei nagrzewnice gazowe i olejowe
daj¹ siê regulowaæ na wiele sposobów poprzez np.:
• termostat – wy³¹cza palnik po osi¹gniêciu zadanej temperatury w pomieszczeniu;
• moc palnika – dro¿sze modele nagrzewnic mog¹ mieæ palnik dwupo³o¿eniowy pracuj¹cy np. na 50% mocy
lub na 100% mocy;
• zmianê prêdkoœci obrotowej wentylatora – tylko nagrzewnice wyposa¿one
w wentylator wielostopniowy;
• programator analogowy lub cyfrowy –
praca mo¿e byæ sterowana przez program dobowy dzienny i nocny, jak te¿
tygodniowy, co pozwala na du¿¹
oszczêdnoœæ energii i mo¿liwoœæ korzystania z tañszej taryfy.

Fot. 6 Nagrzewnica stacjonarna na paliwo
sta³e z g³owic¹ nadmuchow¹

Nagrzewnice na paliwo sta³e
S¹ odpowiedzi¹ rynkow¹ na wzrastaj¹ce
zainteresowanie paliwami odnawialnymi –
drewnem, zrêbkami, trocinami. Oprócz tego jako paliwo mo¿e byæ stosowany wêgiel.
Urz¹dzenia maj¹ wewnêtrzn¹, zamkniêt¹
komorê paleniskow¹ z wymiennikiem ciep³a z blachy nierdzewnej. Standardowo
wykonywane s¹ jako jednostki stacjonarne
z odprowadzeniem spalin. Nawiew powietrza odbywa siê g³owic¹ obrotow¹ lub systemem kana³owym.

Regulacja nagrzewnic
W nagrzewnicach elektrycznych regulacjê wydajnoœci prowadzi siê termostatem zainstalowanym bezpoœrednio na
urz¹dzeniu, zakres regulacji wynosi od
0 do 40°C. Termostat mo¿e przy tym
sterowaæ wielkoœci¹ obrotów wentylatora
i moc¹ grza³ek elektrycznych lub tylko
moc¹ grza³ek.

Nagrzewnice maj¹ wiele rozwi¹zañ zabezpieczaj¹cych je przed awari¹, ogrzewane pomieszczenia przed niebezpieczeñstwem po¿aru, a u¿ytkownika
przed poparzeniem. W nagrzewnicach
elektrycznych obudowy wykonane s¹
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dotkniêcie
nagrzanych czêœci, zaœ dla pomieszczeñ
o podwy¿szonych wymaganiach przeciwpo¿arowych produkowane s¹ nagrzewnice o zwiêkszonym zabezpieczeniu przed ryzykiem po¿aru.
Nagrzewnice gazowe i olejowe maj¹ zabezpieczenia w pracy palnika i silnika, np.:
• kontrolkê fotoelektryczn¹ p³omienia
lub czujnik jonizacyjny wy³¹czaj¹cy automatycznie dop³yw paliwa w momencie przypadkowego zgaœniêcia p³omienia;
• termostatyczny czujnik temperatury
na wylocie powietrza wy³¹czaj¹cy nagrzewnice po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury;
• zabezpieczenie termiczne chroni¹ce
przed przegrzaniem wskutek np. braku
ch³odzenia (przypadkowe przykrycie nagrzewnicy, wadliwa praca wentylatora);
• szczeln¹ obudowê z termoodpornego
materia³u – klasa szczelnoœci IP44.
Dro¿sze modele nagrzewnic z odprowadzeniem spalin mog¹ mieæ dodatkowo
czujniki spalin wy³¹czaj¹ce nagrzewnicê
w trakcie niepe³nego spalania (brak dop³ywu œwie¿ego powietrza) lub dla zbyt ma³ej
ró¿nicy ciœnienia w uk³adzie odprowadzania spalin (brak ci¹gu kominowego).
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Przegl¹d wszystkich urz¹dzeñ zgodnie z nastêpuj¹cym schematem
DYSTRYBUTOR / PRODUCENT (kraj produkcji)

1. Nazwa wybranego jednego

typoszeregu
2. Charakterystyka urz¹dzenia
3. Moc grzewcza
4. Wydajnoœæ strumienia powietrza
5. Przyrost temp. ogrzewanego

powietrza
6. Maks. zu¿ycie paliwa (nagrzew-

nica gazowa lub olejowa) / pr¹du
(nagrzewnica elektryczna)
7. Sprawnoœæ
8. Zasilanie

FLOWAIR Group / ROBUR (W³ochy)

Nagrzewnice gazowe
1. GOODMAN GMP-150-52C
2. wersja niekondensacyjna, wymiennik ciep³a ze stali pokrytej aluminium, palnik atmosferyczny
z wentylatorem spalin, wentylator
promieniowy, obudowa z blachy
malowanej proszkowo; pozycja
pracy – stoj¹ca, wisz¹ca lub le¿¹ca;
rozprowadzenie gor¹cego powietrza przez system kana³ów lub
wolny nadmuch
3. 44 kW
4. 3700 m3/h
5. 19-36°C
6. 4,8 m3/h gaz ziemny;
1,7 dm3/h propan
7. 92%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 990 x 620 x 710 mm
10. 81 kg
11. termostat programowalny LUX
lub inny
12. ok. 60 dB(A)
13. rok
14. ok. 3900 z³

Nagrzewnice gazowe
1. ROBUR serii K
2. wymiennik ciep³a ze stopu
aluminium po³¹czony mechanicznie
(bez spawania) z zamkniêt¹ komor¹
spalania ze stali nierdzewnej,
odpowiednie ukszta³towanie
wymienników (poprzez warstwowy
nadmuch powietrza) pozwala na
uzyskiwanie tzw. efektu
pod³ogowego – utrzymywanie
ciep³ego powietrza w strefie
przebywania ludzi; wentylatorowy
palnik modulowany ze stali
nierdzewnej, wyposa¿ony
w elektryczny system zap³onu oraz
jonizacyjn¹ kontrolê spalania;
wentylator wyci¹gu spalin wyrzuca
przewodem kominowym spaliny na
zewn¹trz i zasysa powietrze
przewodem spoza budynku
(ø80 mm), dodatkowo system
kominowy zabezpieczony
presostatem ró¿nicowym, takie
rozwi¹zanie systemu kominowego
ogranicza redukcjê tlenu
w ogrzewanym pomieszczeniu
i zapewnia bezpieczeñstwo jego
u¿ytkowania; urz¹dzenie
przeznaczone do pracy w kana³ach
wentylacyjnych (z wentylatorem
promieniowym – wersja CM) lub
jako standardowa nagrzewnica
powietrza obiegowego (wentylator
osiowy); monta¿ w pozycji wisz¹cej,
na wys. 2-3,5 m; obudowa z blachy
stalowej malowanej proszkowo
3. 41,6/25,8 (dla mocy obni¿onej
poprzez modulacjê) – 92,0 kW
4. 2600-8250 m3/h
5. 26,7-34,6°C
6. 4,76-10,58 m3/h gaz ziemny;
3,50-7,77 dm3/h gaz p³ynny
7. 92,0-96,2 %
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa

9. 800 x 706-1296 x 722 mm
10. 65-120 kg
11. elektroniczny panel steruj¹cy –
programowalne niezale¿ne 3 tryby
pracy: komfort, zredukowany,
przeciwzamro¿eniowy; w okresie
zimowym praca w trzech stanach
(automatyczny, rêczny,
przeciwzamro¿eniowy), okresie
letnim praca w trybie wentylacja;
diagnostyka pracy i sygnalizacja
b³êdów; mo¿liwoœæ pod³¹czenia
do jednego sterownika
jednoczeœnie maks. 10 urz¹dzeñ
12. 60-65,5 dB(A) w odleg³oœci 6 m
dla mocy nominalnej
13. 2 lata (pod warunkiem wykonania
przez Autoryzowany Serwis
Obs³ugi rozruchu i przegl¹du
urz¹dzenia po roku pracy)
14. 12 200 z³ ROBUR K 45
(25,8-41,6 kW); 21 100 z³
ROBUR K 100 (53,9-92,0 kW)

▼

ASK / GOODMAN (USA)

9. Wymiary (wys. x szer. x g³.)
10. Masa
11. Automatyka
12. Poziom mocy akustycznej
13. Gwarancja
14. Przyk³adowe ceny netto
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ARAJ (Polska)
Nagrzewnice gazowe
1. TermEfekt
2. wymiennik ciep³a oraz komora
spalania ze stali kwasoodpornej;
wentylatory promieniowe; palnik
gazowy wentylatorowy; obudowa
z blachy ocynkowanej powlekanej
tworzywem; praca w pozycji
stoj¹cej; bezpoœredni nawiew
ciep³ego powietrza do
pomieszczeñ lub wspó³praca
z instalacj¹ kana³ow¹, dodatkowo
filtry powietrza wlotowego
3. 16-2088 kW (na zamówienie
do 3000 kW)
4. 1100-140 000 m3/h (mo¿liwoœæ
zmiany wydajnoœci pod projekt)
5. 36°C, maks. temperatura nawiewu
do 200°C
6. 1,9-244 m3/h gaz ziemny;
1,3-165 kg/h gaz p³ynny
7. 91%
8. 230 V oraz 400 V/50 Hz
9. 1080-3400 x 430-1750
x 630-6430 mm
10. 80-3500 kg
11. sterowanie mikroprocesorowe
wyposa¿one w: regulacjê
temperatury powietrza
nawiewanego, w³¹cznik/wy³¹cznik
palnika i wentylatora, prze³¹cznik
trybu pracy – obieg powietrza
zewnêtrzny lub wewnêtrzny,
wyró¿nianie 6 stanów alarmowych
– rodzaj awarii prezentowany na
wyœwietlaczu; naœcienny termostat
pomieszczeniowy
dobowo-tygodniowy
12. Poziom mocy akustycznej 70-90
dB(A)
13. 15 miesiêcy
14. 10 660 z³ + 22% – nagrzewnica
PGA–50 (58 kW)

BRABORK / AIRÉLEC (Francja)
Nagrzewnice olejowe
1. TermEfekt
2. wymiennik ciep³a oraz komora
spalania ze stali kwasoodpornej;
wentylatory promieniowe; palnik
olejowy wentylatorowy na olej
opa³owy lekki, olej przepracowany,
b¹dŸ roœlinny; obudowa z blachy
ocynkowanej powlekanej
tworzywem; praca w pozycji
stoj¹cej; bezpoœredni nawiew
ciep³ego powietrza do
pomieszczeñ lub wspó³praca
z instalacj¹ kana³ow¹, dodatkowo
filtry powietrza wlotowego
3. 16-2088 kW (na zamówienie
do 3000 kW)
4. 1100-140 000 m3/h (mo¿liwoœæ
zmiany wydajnoœci pod projekt)
5. 36°C, maks. temperatura nawiewu
do 200°C
6. 1,7-211 dm3/h lekki olej opa³owy
7. 91%
8. 230 V oraz 400 V/50 Hz
9. 1080-3400 x 430-1750
x 630-6430 mm
10. 80-3500 kg
11. sterowanie mikroprocesorowe
wyposa¿one w: regulacjê temperatury powietrza nawiewanego,
w³¹cznik/wy³¹cznik palnika i wentylatora, prze³¹cznik trybu pracy –
obieg powietrza zewnêtrzny lub
wewnêtrzny, wyró¿nianie 6 stanów
alarmowych – rodzaj awarii prezentowany na wyœwietlaczu; naœcienny
termostat pomieszczeniowy
dobowo-tygodniowy
12. Poziom mocy akustycznej 70-90
dB(A)
13. 15 miesiêcy
14. 9 230 z³ + 22% – nagrzewnica
PGA –50 (58 kW)

Nagrzewnice elektryczne
1. AIRPULS 3
2. stacjonarna, na wyposa¿eniu
wielopozycyjny wspornik do
monta¿u na œcianie lub suficie,
w opcji oddzielny zestaw
z podstaw¹ i uchwytem,
umo¿liwiaj¹cy przekszta³cenie
urz¹dzenia w przenoœne;
obudowa z blachy stalowej
lakierowana na kolor bia³y
3. 4,5-24 kW
4. 540-2310 m3/h
5. 16-37°C
6. 4,33-65,22 A
7. 100%
8. do 9 kW 1-fazowe 230 V/50 Hz
lub 3-fazowe 230 lub 400 V/50 Hz;
12-24 kW 3-fazowe 230 lub
400 V/50 Hz
9. 330-430 x 420-520 x 520-660 mm
10. 21-36 kg
11. uniwersalny zespó³ sterowania
umieszczony w nagrzewnicy lub
zamocowany na œcianie zawiera:
termostat, prze³¹cznik I/II bieg,
prze³¹cznik zimny/ciep³y
nadmuch z pozycj¹ wy³¹czenia
12. 48-56 dB(A)
13. 2 lata
14. 1709-3229 z³

www.polskiinstalator.com.pl

Nagrzewnice olejowe
1. STEELmobile A200
2. przenoœna, z systemem SHI
(Super High Injection)
tj. wysokociœnieniowym wtryskiem
paliwa, wentylator osiowy,
wbudowany zbiornik na olej
opa³owy; na wyposa¿eniu ko³a,
podstawki i porêcze u³atwiaj¹ce
transport; praca w pozycji stoj¹cej;
obudowa ze stali nierdzewnej
3. 20 kW
4. 1750 m3/h
5. 58°C temp. powietrza w odleg³oœci
1 m od wylotu, dla temp.
wewnêtrznej 15°C
6. 1,69 kg
7. 85%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 1250 x 550 x 810 mm
10. 48 kg
11. automatyka bezpieczeñstwa
z automatycznym wych³adzaniem
i wy³¹czaniem
12. 50 dB(A)
13. 2 lata
14. 4703 z³ brutto

Nagrzewnice elektryczne
1. S900 INOX
2. szczelne, nieprzepalaj¹ce siê grza³ki;
na wyposa¿eniu stojaki i r¹czki
umo¿liwiaj¹ce swobodny transport
podczas pracy urz¹dzenia; praca
w pozycji stoj¹cej; obudowa ze stali
nierdzewnej
3. 9 kW
4. 650 m3/h
5. 53°C temp. powietrza w
odleg³oœci 1 m od wylotu, dla
temp. wewnêtrznej 15°C
6. 13 A
7. 100%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 320 x 305 x 430 mm
10. 13,6 kg
11. kompletne urz¹dzenie z przewodem

elektrycznym i wtyczk¹; termostat,
kapilara umieszczona na tylnej
œcianie urz¹dzenia zapewniaj¹ca
kontrolê rzeczywistej temperatury
w pomieszczeniu; 4-stopniowe
pokrêt³o reguluj¹ce moc urz¹dzenia
12. 45 dB(A)
13. 2 lata
14. 1391 z³ brutto
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▼

Nagrzewnice gazowe
1. STEELmobile G250
2. przenoœna, zap³on
piezoelektryczny, wentylator
osiowy, nie maj¹ katalizatora, praca
w pozycji stoj¹cej, obudowa ze
stali nierdzewnej
3. 25 kW
4. 650 m3/h
5. 58°C temp. powietrza w odleg³oœci
1 m od wylotu, dla temp.
wewnêtrznej 15°C
6. 1,94 kg
7. 100%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 515 x 225 x 360 mm
10. 7 kg
11. kompletne urz¹dzenie wraz
z wê¿em gazowym i reduktorem;
gotowe do pracy po pod³¹czeniu
do butli gazowej i zasilania
elektrycznego; na wyposa¿eniu
pokrêt³o umo¿liwiaj¹ce p³ynn¹
regulacjê mocy
12. 20 dB(A)
13. 2 lata
14. 805 z³ brutto

Reklama 04/00650

BART IMPORT POLAND / STEELmobile (W³ochy)
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FOKO / FRICO (Szwecja)

DESA Poland / DESA ITALIA (W³ochy)

Nagrzewnice elektryczne
1. PANTERA SE
2. monta¿ stacjonarny; do
ogrzewania, osuszania i wentylacji
(dostêpna komora mieszania);
moc grzewcza i przep³yw
powietrza regulowane poprzez
zewnêtrzny sterownik PP,
strumieñ powietrza
ukierunkowany dziêki
odpowiednio wyprofilowanym
wspornikom monta¿owym,
wbudowany termostat 5-35°C;
obudowa z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor bia³y
3. 6-30 kW
4. 900-2600 m3/h
5. 14-47°C
6. 15,1-43,9 A
7. 100%
8. 400 V/3-fazowa
9. 520 x 450 x 510 lub 576 x 478 x
545 mm
10. 21-31 kg
11. od podstawowego sterownika PP
po automatyczny regulator
temperatury i przepustnicy
12. 39-60 dB(A) w odleg³oœci 3 m,
wspó³. kierunkowy 2,
pow. absorpcji 200 m2
13. 3 lata
14. 2220 z³ (SE06)

Nagrzewnice gazowe
1. BLP 30 E
2. komora spalania ze stali kwasoodpornej; wentylator osiowy; zap³on
elektroniczny; obudowa z blachy
malowanej proszkowo; urz¹dzenie
stoj¹ce lub przenoœne
3. 16-30 kW
4. 1000 m3/h
5. przyrost temp ogrzewanego powietrza zale¿y od temp. otoczenia
6. 2,14 kg/h propan/butan
7. 100%
8. 230 V/ 50 Hz/1-fazowa
9. 360 x 260 x 590 mm
10. 9 kg
11. mo¿liwoœæ sterowania termostatem
12. brak danych
13. rok na ca³e urz¹dzenie
14. 960 z³ (cena katalogowa)

Nagrzewnice olejowe
1. BE 150 CED
2. komora spalania ze stali kwasoodpornej; wentylator osiowy; zap³on
elektryczny (œwieca iskrowa
i transformator); obudowa z blachy
malowanej proszkowo; urz¹dzenie
stoj¹ce lub przenoœne
3. 44 kW
4. 900 m3/h
5. przyrost temp. ogrzewanego powietrza zale¿y od temp. otoczenia
6. 4,5 dm3/h olej napêdowy/olej
opa³owy
7. 100%
8. 230 V/ 50 Hz/1-fazowa
9. 480 x 460 x 1020 mm
10. 25 kg
11. mo¿liwoœæ sterowania termostatem
12. brak danych
13. rok na ca³e urz¹dzenie
14. 2140 z³ (cena katalogowa)

DESA Poland (Polska)
Nagrzewnice elektryczne
1. B 15 EPA
2. urz¹dzenie stoj¹ce lub przenoœne;
obudowa z blachy malowanej
proszkowo
3. 7.5-15 kW
4. 1700 m3/h
5. maks. 35°C
6. 3 x 22 A
7. 98,5%
8. 400 V/50 Hz/3-fazowa
9. 570 x 380 x 490 mm
10. 17 kg
11. wbudowany termostat
pomieszczeniowy
12. brak danych
13. rok na ca³e urz¹dzenie
14. 883 z³ (cena katalogowa)
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PHU SAYMON / KROLL (Niemcy)
Nagrzewnice gazowe
1. Kroll typ PX/PK
2. bezwymiennikowa, przenoœna,
komora spalania ze stali
szlachetnej, moc regulowana,
zap³on elektroniczny,
przystosowana do pod³¹czenia
termostatu pomieszczeniowego
3. 30-140 kW
4. 760-4350 m3/h
5. ∆t = 100°C
6. 0,98-11 kg/h gaz p³ynny;
0,89-3,35 m3/h gaz ziemny
7. 100%
8. 230 V/50 Hz
9. 410-615 x 375-620 x 600-1220 mm
10. 11,5-53 kg
11. pe³ne sterownie automatyczne
12. 52 dB(A)
13. rok
14. od 2270 z³

Nagrzewnice olejowe
1. Kroll typ HM
2. przewoŸna, z odprowadzeniem
spalin, konstrukcja kompaktowa,
komora spalania ze stali
szlachetnej, przystosowana do
pracy z termostatem
pomieszczeniowym, dostarczana
z palnikiem i oprzyrz¹dowaniem,
mo¿liwoœæ przy³¹czenia przewodu
do przesy³u ciep³ego powietrza
3. 28-200 kW
4. 1790-12 300 m3/h
5. ∆t = 46°C
6. 2,36-16,68 dm3/h
7. 96%
8. 230 V/50 Hz lub 3 x 400 V/50 Hz
9. 980-1350 x 520 – 960 x 1591-2485
mm
10. 131-343 kg
11. pe³ne sterownie automatyczne
12. 48 dB(A)
13. rok
14. od 9480 z³
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▼

Nagrzewnice elektryczne
1. Kroll typ E
2. przenoœna z wbudowanym
termoregulatorem
3. 3-18 kW
4. 185-960 m3/h
5. ∆t = 55°C
6. 12-24 A
7. 96%
8. 230 V/50Hz lub 3 x 400 V/50Hz
9. 230-400 x 175-320 x 300-640 mm
10. 5,2-23,5 kg
11. pe³ne sterownie automatyczne
12. 40 dB(A)
13. rok
14. od 1150 z³
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BIMS PLUS / HEYLO (Niemcy)
Nagrzewnice gazowe
1. Therm G/AW
2. komora spalania (otwarta lub
zamkniêta) i wymiennik ciep³a ze
stali szlachetnej, wentylator
osiowy (jeden, dwa lub trzy);
zap³on elektroniczny z kontrol¹
p³omienia poprzez elektrodê
jonizacyjn¹; obudowa z blachy
stalowej malowanej farbami
epoksydowymi; urz¹dzenie do
monta¿u na œcianie wyposa¿one
w turbinê spalin
3. 23-75 kW
4. 2100-7400 m3/h
5. 30-37°C
6. 2,65-9,0 m3/h gaz ziemny;
1,94-6,60 kg/h gaz p³ynny
7. 90-93%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 840-870 x 695-1748 x 477-542 mm
10. 66-180 kg
11. na wyposa¿eniu standardowym
zdalne sterowanie z termostatem
pokojowym, mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu zegarowego
z programatorem tygodniowym
lub zastosowanie indywidualnego
rozwi¹zania (szafy steruj¹cej)
12. 45-55,5 dB(A) z odleg³oœci 5 m
13. rok na urz¹dzenie, 5 lat na
wymiennik i komorê spalania
14. od 9700 z³ (cena katalogowa)

Nagrzewnice olejowe
1. VarioVent U
2. system modu³owy z ró¿nym sprê¿em
dyspozycyjnym; praca na powietrzu
zewnêtrznym, mieszanym lub wewnêtrznym,
mo¿liwoœæ z³o¿enia dowolnej konfiguracji;
3 wersje wykonania: standardowa,
niskotemperaturowa, kondensacyjna;
wymiennik i komora spalania wykonane ze
stali szlachetnej; wentylatory promieniowe;
obudowa z blachy stalowej cynkowanej
elektrolitycznie, lakierowanej piecowo
z wbudowanymi matami izoluj¹cymi; pozycja
pracy – stoj¹ca, le¿¹ca oraz wisz¹ca
3. 20-330 kW
4. 2250-31 700 m3/h
5. 35-45°C
6. 2,7 do 30,4 kg/h
7. 92,5-95%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa lub 400 V/50 Hz/3fazowa
9. 1570-2970 x 635-1500 x 735-1800 mm
10. 114-860 kg (bez palnika)
11. skrzynka steruj¹ca (prze³¹cznik zima/lato);
mo¿liwoœæ pod³¹czenia termostatu
(standardowe w³¹cz/wy³¹cz, zegarowe,
programowalne), rozwi¹zania indywidualne
w zale¿noœci od istniej¹cego systemu
wentylacyjnego
12. 46-78 dB(A) z odleg³oœci 5 m
13. rok na urz¹dzenie, 5 lat na wymiennik
i komorê spalania
14. od 8900 z³ (cena katalogowa)

Nagrzewnice elektryczne
1. DE
2. przenoœne; z dwu- lub
trójstopniowym
prze³¹cznikiem mocy;
element grzejny w kszta³cie
spirali (jednakowa
temperatura w ca³ym
przekroju wydmuchiwanego
strumienia powietrza);
obudowa z blachy stalowej
lakierowanej piecowo
3. 2-27 kW
4. 300-1550 m3/h
5. brak danych
6. 13-39 A
7. brak danych
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
lub 400 V/50 Hz/3-fazowa
9. 370-475 x 310-350 x 240-550
mm
10. 5-16,5 kg
11. mo¿liwoœæ pod³¹czenia
termostatów z ró¿nymi
opcjami sterowania
12. brak danych
13. rok
14. od 1000 z³ (cena katalogowa)

EKOTERM / SOLARONICS CHAUFFAGE (Francja)
Nagrzewnice gazowe
1. MINIGAZ EVOLUTION typ MC
2. wymiennik ze stali aluminiowej lub
nierdzewnej, wentylator promieniowy,
zap³on elektroniczny, obudowa z
blachy stalowej ocynkowanej lub
alucynku; praca w pozycji stoj¹cej lub
wisz¹cej; odprowadzenie spalin do
pojedynczego komina lub w opcji
przewodem koncentrycznym (turbo)
3. 18-104 kW

4. 2190-10 250 m3/h
5. 28-38°C
6. 2,4-11,1 m3/h GZ-50;
2,72-7,13 m3/h GZ-35;
1,64-7,40 kg/h propan
7. 92%
8. 230 lub 380 V/50 Hz
9. 882 x 714-1549 x 1120-1265 mm
10. 110-245 kg
11. sterowniki Brahma
12. 39-49 dB(A)

13. 5 lat na wymiennik, 2 lata
na pozosta³e elementy
14. 6000-15 000 z³
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FLOP SYSTEM (Polska)
Nagrzewnice gazowe
1. FARMER GAC29
2. wersja automatyczna z mo¿liwoœci¹ wspó³pracy z termostatem,
w standardzie na wyposa¿eniu:
w¹¿ gazowy i reduktor
3. 29 kW
4. 1000 m3/h
5. brak danych
6. 2,25 kg/h gaz p³ynny
7. 100%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 520 x 240 x 280 mm
10. 17 kg
11. termostat
12. brak danych
13. rok
14. 1470 z³

Nagrzewnice elektryczne
1. TERMO 9T
2. zwarta konstrukcja; dwie prêdkoœci wentylatora; przystosowana do
zawieszenia na œcianie; klasa
ochrony IPX4; obudowa z blachy
lakierowanej proszkowo
3. 9 kW
4. 400/670 m3/h
5. 47°C
6. 12,4 A
7. 100%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 480 x 370 x 440 mm
10. 11,3 kg
11. termostat z zegarem czasowym
12. 42 dB(A)
13. 2 lata
14. 1190 z³
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Nagrzewnice olejowe
1. FARMER P20
2. z odprowadzeniem spalin; fotoelektryczna kontrola p³omienia i podwójna
kontrola przegrzania; klasa ochrony
IP44; do zastosowania w zamkniêtych
pomieszczeniach, mo¿liwe pod³¹czenie
kana³u rozprowadzaj¹cego powietrze;
na wyposa¿eniu kó³ka transportowe
3. 20 kW
4. 1750 m3/h
5. brak danych
6. 1,69 kg/h
7. 85%
8. 230 V/50 Hz/1-fazowa
9. 640 x 540 x 1200 mm
10. 48 kg
11. termostat
12. brak danych
13. rok
14. 3990 z³

Zak³ad Izolacji Ogniotrwa³ych IZO
(Polska)
Nagrzewnice elektryczne
1. NGG
2. wykonana w systemie
modu³owym; wk³ad grzejny
w postaci kasety zamkniêtej
œciankami, na których
umieszczono wyprowadzenia
elementów grzejnych, wewn¹trz
wk³adu zabudowany komplet
rurek z na³o¿onymi elementami
grzejnymi o rozwiniêtej
powierzchni grzejnej, w jednym
urz¹dzeniu od jednego do kilku
wk³adów grzejnych; obudowa
ze stali nierdzewnej, malowana
zgodnie z zamówieniem klienta
3. 15-500 kW
4. od 1000 m3/h
5. od 45°C
6. od 21,7 A
7. 95%
8. 230 V lub 400 V lub 500 V/50 Hz
9. 500 x 500 x 600 mm
(nagrzewnica z pojedynczym
wk³adem grzejnym)
10. 20-200 kg
11. automatyka uzale¿niona
od przeznaczenia urz¹dzenia
12. 40-50 dB(A)
13. rok
14. 2200 z³ 15 kW; 8500 z³ 50 kW;
24 000 z³ 150 kW
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