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Jednostka Multiheat HW.
Suche ciepło z wyjątkowej
jednostki dostarczania
powietrza.

Jednostka Multiheat HW.
Suche ciepło z wyjątkowej jednostki dostarczania powietrza.
Jednostki gorącej wody Multiheat dla
ogrzewania kurników.
Dla otrzymania najlepszych wyników w
kurnikach, optymalny klimat i środowisko
jest kluczowy dla zdrowia i wydajności
ptaków. Temperatura, wilgotność i
stężenie CO2 są głównymi czynnikami
wpływającymi na te wyniki. Dlatego
doskonały system ogrzewania i wentylacji
jest niezbędny. Tutaj jednostka Multiheat
HW jest rozwiązaniem!
Multiheat HW składa się z wysoce
wydajnego wymiennika ciepła, wentylatora
osiowego i urządzenia dystrybucji unikalnej
konstrukcji. Ciepła woda jest dostarczana
z zewnętrznego bojlera i przechodzi przez
wymiennik ciepła. Wentylator zasysa
powietrze z wnętrza budynku

przez wymiennik ciepła i wypycha ciepłe
powietrze równomiernie przez 6 wylotów
o poziomym przepływie nad ptakami.
Ilość i kierunek przepływu powietrza
może być dostosowany przez klapy
wewnątrz każdego ujścia. Jednostki są
podwieszone na środku budynku skąd jest
zagwarantowana idealna dystrybucja do
wszystkich części kurnika.
Przewód recyrkulacji.
Ciepłe powietrze dociera do ścian i unosi
się ku sufitowi, gdzie wraca do jednostki
HW umożliwiając naturalny obieg
ciepłego powietrza. Proces ten może być
usprawniony, poprzez zainstalowanie
prostokątnego przewodu napływu na
górze jednostki.

Korzyści:
• Brak produkcji CO2
• Doskonała dystrybucja ciepła (≤0,5˚C)
• Sucha ściółka, mniej problemów
z nogami
• Redukcja amoniaku
• Mniejsze zużycie energii
• Nieszkodliwe, brak otwartego płomienia
• Zwiększenie zdrowia zwierząt
• Zmniejszona potrzeba wentylacji
• Łatwe czyszczenie
• Trwały materiał ABS
• Dostępne jednostki od 17 do 110 kW
• Możliwe wykorzystanie do chłodzenia
Nastawne klapy we wlotach powietrza.
Obudowa jednostek jest wykonana
z trwałego materiału ABS o wysokiej
odporności na ciepło. Wyloty powietrza
są tak zaprojektowane aby umożliwić

optymalne rozprowadzenie ciepła, a
wbudowane klapy ze stali nierdzewnej
mogą być dostosowane do wpływania na
przepływ, lub nawet zamykać jeden
z wylotów. Powietrze może być przesyłane
do 15m, konsekwentnie na 30m szerokości
budynku.
Prosty system zatrzasków umożliwia
czyszczenie jednostki bez demontażu.
Nie potrzeba czyszczenia pod wysokim
ciśnieniem, wystarczy normalny przepływ
wody. Wysoce wydajne wentylatory są
dostępne w wersjach jednofazowych lub
trójfazowych, kontrolowanych przez napędy
o różnej częstotliwości.
Jako że nie ma produkcji CO2, nie zaburza
się wilgotności i nie potrzeba tlenu do
spalania, to koszty wentylacji są znacznie
niższe. Przez większość czasu nie ma
potrzeby minimalnej wentylacji w ciągu
pierwszych pięciu dni życia, co znacząco
obniża koszty energii. Wraz z przewodem
recyrkulacji powietrza jest zagwarantowany
optymalny klimat dla ptaków.
Wszystkie modele mogą być wykorzystane
w pozycji poziomej z zainstalowanymi
stożkami wzdłuż ściany na uchwytach lub
w ramach. Duży wyrzut zapewnia dobrą
dystrybucję wzdłuż ścian.

Specyfikacja techniczna grzejników Multiheat

(wszystkie typy dostępne również w wersji jednofazowej)

		

Multiheat 20/30

Multiheat 50/75

Multiheat 60/95

Multiheat 70/110

Przemieszczenie powietrza

3.400 m /h

10.400 m /h

10.400 m /h

10.400 m3/h

Wentylator		

230V / 2,3A

400V / 1,4A

400V / 1,4A

400V / 1,4A

		

320 W / 2800 rpm

570 W / 920 rpm

570 W / 920 rpm

570 W / 920 rpm

Wymiary		

830 x 535 x 860

1115 x 1062 x 920

1115 x 1062 x 950

1115 x 1062 x 980

Przyłącze wody		

G 3/4”

G 1”

G 5/4”

G 5/4”

Masa wraz z wodą		

32 kg

82 kg

86 kg

90 kg

20oC

28kW - 1,3m3/h - 20kPa

75kW - 3,3m3/h - 37kPa

93kW - 4,2m3/h - 35kPa

111kW - 4,9m3/h - 38kPa

30oC

23kW - 1,0m3/h - 14kPa

61kW - 2,7m3/h - 26kPa

77kW - 3,4m3/h - 24kPa

91kW - 4,0m3/h - 27kPa

35oC

20kW - 0,9 m3 /h -12kPa

55kW - 2,4 m3/h -21kPa

68kW - 3,0m3/h - 20kPa

81kW - 3,6m3/h - 22kPa

20oC

25kW - 1,5m3/h - 27kPa

66kW - 3,9m3/h - 50kPa

82kW - 4,8m3/h - 47kPa

97kW - 5,7m3/h - 51kPa

30oC

20kW - 1,2m3/h - 18kPa

52kW - 3,1m3/h - 33kPa

65kW - 3,9m3/h - 31kPa

77kW - 4,6m3/h - 35kPa

35oC

17kW - 1,0 m3 /h -15kPa

46kW - 2,7 m3/h -26kPa

57kW - 3,4m3/h - 24kPa

68kW - 4,0m3/h - 27kPa

3

3

3

Temp. otoczenia:
Wydajność przy
temp. wody 90oC
70oC – temp.
powrotu
Wydajność przy
temp. wody 80oC
65oC – temp.
powrotu

Jednostka Multiheat 20/30 nie ma nastawnych klapek.
Jednostki Multiheat 50/75, 60/95 i 70/110 mają
nastawne klapki w standardzie.
Chłodzenie.
W okresie ciepłej pogody jednostki mogą
być ustawione odwrotnie na chłodzenie.
Zimna woda będzie schładzać temperaturę
powietrza.
Zastrzeżone wzornictwo.
Unikalny wygląd jednostek, wylotów
powietrza i klap jest opatentowany i
zastrzeżony.
Konserwacja.
Z wyjątkiem wymiennika ciepłą, który jest
wykonany ze stali powlekanej, obudowa
jest wykonana z materiału ABS odpornego
na amoniak. System zatrzasków umożliwia
łatwe czyszczenie jednostki bez potrzeby
rozmontowywania. Wszystkie części są
łatwo dostępne i sprzyjają konserwacji.

Specyfikacja techniczna grzejników Multiheat

(wszystkie typy dostępne również
w wersji jednofazowej)

		

Multiheat 35/55

Multiheat 40/70

Przemieszczenie powietrza

8.150m3/h

8.000 m3/h

Wentylator		

400V / 2,0A

400V / 2,0A

		

950 W / 1400 rpm

950 W / 1400 rpm

Wymiary		

800 x 800 x 921

800 x 800 x 924

Przyłącze wody		

G 1”

G 1”

Masa wraz z wodą		

48 kg

51 kg

20oC

55kW - 2,4m3/h - 34kPa

70kW - 3,1m3/h - 33kPa

30oC

45kW - 2,0m3/h - 24kPa

57kW - 2,5m3/h - 23kPa

35oC

41kW - 1,8m3/h - 20kPa

51kW - 2,2m3/h - 19kPa

20oC

49kW - 2,8m3/h - 49kPa

61kW - 3,6m3/h - 45kPa

30oC

39kW - 2,3m3/h - 39kPa

46kW - 2,9m3/h - 30kPa

35oC

34kW - 2,0m3/h - 24kPa

43kW - 2,5m3/h - 24kPa

Temp. otoczenia:
Wydajność przy
temp. wody 90oC
70oC – temp.
powrotu
Wydajność przy
temp. wody 80oC
65oC – temp.
powrotu

Jednostki Multiheat 35/55 i 40/70 w standardzie nie
mają nastawnych klapek. Możliwe jest zamówienie
wersji rozszerzonej, wyposażonej w nastawne
klapki.
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