
PORTFOLIO PRODUKTÓW
ogrzewanie promiennikowe, nadmuchowe i wentylacja



Grupa Systema jest dostawcą wysokiej jakości rozwiązań
grzewczo-wentylacyjnych. Filozofia działania firmy opiera się
na dążeniu do tego aby stać się pierwszym oczywistymwyborem
klienta w segmencie ogrzewania podczerwienią i ogrzewania
nadmuchowego i wentylacji.

Systema Polska Sp. z o.o. została założona w 1998 r., jako
oddział handlowy włoskiej grupy Systema SpA. Obecnie jest
główną liniąprodukcyjnągrupySystemaprowadząc jednocześnie
działalność handlową w Polsce i Europie.

Rozwijając swoje portfolio w Segmencie HVAC, szczególnie
w technice grzewczej i wentylacji promuje przyjazne i bezpieczne
dla środowiska energooszczędne rozwiązania dla obiektów
wielkokubaturowych tj. hale produkcyjne, centra logistyczne,
obiekty sportowe, czy też obiekty sakralne. Wspólnie z naszymi
partnerami biznesowymi zrealizowaliśmy wiele projektów,
uzytkowanych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Potwierdzeniem nowatorskich rozwiązań Grupy Systema, w tym
znacznej większości firmy Systema Polska jest szereg
uzyskanych patentów.

Grupa systema wykorzystując w sposób efektywny właściwości
technologii promieniowania, optymalizując jednocześnie wysoką
skuteczność działania i nowatorską budowe całego zespołu palnika,
uzyskała patenty na Pasy promieniujące OHA, wysokowydajny palnik
do pasów i recyrkulacją spalin.

Wśród patentów znalazła się głowica spalania gazu w palniku ze
wstępnym mieszaniem i palnik wyposażony w taką głowicę. Obecnie
czekamy na zatwierdzenie kolejnego patentu naszego wydziału R&D.

HISTORIA

1986 -

1988 -

1998 -

2005 -

2006 -

2011 -

2019 -

założenie firmy w Padwie we Włoszech

rozszerzenie portfolio o produkty z zakresu ogrzewania nadmuchowego

otwarcie oddziału SYSTEMA w Polsce

rozwój portfolio pasów promieniujących OHA

otwarcie nowej linii produkcyjnej w Polsce łącznie z wydziałem R&D

implementacja nowej generacji produktów EOLO VIP, uzyskanie patentu na
głowicę do palników stosowanych w nagrzewnicach EOLO

implementacja nowej generacji EOLO BL i EOLO BC

Pasja:
Dokładność:
Wiarygodność:
Wsparcie:

Doskonalenie produktów oraz nowatorskie patenty
Certyfikaty GAR, ErP 2018, gotowość do ErP 2021
Serwis, części zamienne
Fachowa usługa serwisowa, dostępność części



Ogrzewanie promiennikowe znalazło zastosowanie

w obiektach przemysłowych, wielokubaturowych,

wszędzie tam, gdzie konwencjonalny sposób

ogrzewania pomieszczeń nie zapewnia komfortu

cieplnego oraz generuje wysokie koszty użytkowania.

W przypadku promienników podczerwieni rurowych,

czy też pasów promieniujących spalanie gazu

następuje w inżektorowym, hermetycznym palniku,

posiadającym elektroniczny system zapłonu oraz

jonizacyjną kontrolę płomienia. Rura promieniująca,

będąca emiterem, ogrzewana jest płomieniem i

produktami spalania gazu. W przypadku promienników

ceramicznych, spalanie gazu ma miejsce na specjalnej

płycie ceramicznej.

Każdy z systemów emituje fale elektromagnetyczne,

które padając na obiekt (np. człowieka) powodują

natychmiastowe odczucie ciepła i poczucie komfortu.

Powietrze w pomieszczeniu jest ogrzewane w sposób

wtórny, poprzez odbicie się fal od obiektów (ludzi,

ścian, wyposażenia hal itp.).

Ogrzewanie nadmuchowe jest jednym z popularnych rozwiązań

ogrzewania obiektów średnio i wielkokubaturowych, wszędzie tam, gdzie

konwencjonalny sposób ogrzewania pomieszczeń nie zapewnia komfortu

cieplnego oraz towarzyszą temu wysokie koszty użytkowania.

OGRZEWANIE PROMIENNIKOWE

Ogrzewanie podczerwienią charakteryzuje się najmniejszą bezwładnością cieplną

wśród wszystkich systemów ogrzewania, zapewniając jednocześnie wyjątkową wydajność

grzewczą.

Sposób działania urządzeń daje sposobność aranżowania stref grzewczych bez

konieczności wydzielania przegród budowlanych, czy też montażu kutryn powietrza. Na

wykresie przedstawiono wyniki badań z zastosowaniem promiennika rurowego INFRA

pokazujące rozkład temperatur od promiennika, umieszczonego na wysokości 8 m do

poziomu podłogi. Pokazują one obszar, w którym emitowane są fale elektromagnetyczne.

Źródłem ciepła w nagrzewnicach powietrza firmy Systema jest gaz lub

olej opałowy, który spalany w wymienniku wytwarza energię cieplną.

Dzięki wentylatorom wytworzona energia ogrzewa powietrze. Ogrzane

powietrze jest kierowane bezpośrednio nadmuchem wewnątrz

pomieszczeznia lub poprzez kanały wentylacyjne i nawiewniki.

SYSTEMA - DOSTAWCA WYSOKIEJ JAKOŚCI ROZWIĄZAŃ GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH



Promienniki

od 12 kW do 45 kWZakres wydajności [kW] od 18 kW do 60 kW od 50 kW do 300 kW

Wewnątrz obiektuMontaż palnika Wewnątrz obiektu Na zewnątrz obiektu

Automatyczna (SCR A),
Manualna (SCR M)

regulacja mocy palnika

Dostępne wersje Dwururowe (BU),
Jednorurowe (BM)

Standardowy palnik i
wentylator (OHA), palnik z
modulacją, wentylator z
falownikiem (OHA-RHE)

Promienniki ceramiczneTyp Promienniki rurowe Pasy promieniujące

Pasy promieniującePromiennik INFRA Promiennik SCR

PORTFOLIO SYSTEMÓW
OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO

W zależności od modelu i typu urządzenia, rozwiązania Systema

znalazły zastosowanie w wielu typach obiektów wielokubaturowych tj.:

przemysłowych, sportowych czy sakralnych. Z uwagi na prosty montaż,

możliwość wydzielania stref grzewczych promienniki rurowe oraz

niskie koszty eksploatacji są stosowane w obiektach logistycznych,

halach produkcyjnych, wszędzie tam, gdzie dopuszczona możliwość

instalowania urządzeń z palnikami gazowymi.

Palniki OHA montowane są na zewnątrz budynku: na dachu lub na

ścianie. Pasy promieniujące, także z uwagi na zakres wydajności oraz

instalację palnika poza obiektem znalazły zastosowanie w halach

produkcyjnych, oraz budynkach, gdzie nie ma możliwości

rozprowadzenia instalacji gazowej w ich wnętrzu.

Produkty spalania promienników ceramicznych pozostają wewnątrz

ogrzewanego obiektu. Tego typu rozwiązanie wymagaja

zaprojektowania wentylacji. Systemy znalazły równeż zastosowanie w

obiektach z wentylacją naturalną, powstałą na skutek nieszczelności

budowlanych.

Zastosowania

INFRA

OHA

SCR



PROMIENNIKI DWURUROWE INFRA BU

Standard wykonania

Promienniki podczerwieni dwururowe są zaprojektowane tak, że palnik

oraz wentylator znajdują się po tej samej stronie. Inżektorowy, hermetycznie

zamknięty palnik jest przeznaczony do spalania wszystkich rodzajów

gazów. Maksymalne bezpieczeństwo spalania gazu gwarantuje połączenie

wlotu powietrza i wylotu spalin w sposób ciągły. Od palnika do wylotu spalin

na zewnątrz obiektu, nie ma połączenia między komorą spalania a

ogrzewanym pomieszeniem. Wentylator zapewnia podciśnieniowy tryb

pracy promiennika. Wzdłuż całej długości rury przebiega ekran,

przeznaczony do odbijania fal elektromagnetycznych oraz ogniskowania ich

w kierunku podłogi ogrzewanego pomieszczenia. Za utrzymanie

temperatury komfortu w obiekcie są odpowiedzialne termostaty, znajdujące

się w otoczeniu obszaru roboczego.

- inżektorowy palnik PREMIX o mocy nominalnej 18/28/35/45/53/60 kW
- komora spalania wykonana ze stali kwasoodpornej
- rura wykonana ze stali kwasoodpornej oraz ze stali kaloryzowanej
- sezonowa efektywność ogrzewania > 74%
- klasa emisji tlenków azotu KLASA 5 NOx < 200 mg/kWh
- wersja specjalna z izolowanym ekranem RBT

INFRA 3
BU 18

tak

tak

INFRA 6
BU 35

INFRA 9
BU 45

INFRA 9
BU 53

INFRA 12
BU 45

INFRA 12
BU 60

INFRA 15
BU 60

tak tak tak tak tak tak

Tylko z ekranem wwykonaniu INOX

tak tak tak tak tak tak

INFRA 6
BU 28

Ekran INOX

Model

tak

RBT

Ekran AIZn tak

Dostępne wersje modeli promienników dwururowych BU

INFRA 3
BU 18

18

INFRA 6
BU 35

INFRA 9
BU 45

INFRA 9
BU 53

INFRA 12
BU 45

INFRA 12
BU 60

INFRA 15
BU 60

35 45 53 45 60 60

230/50 Hz

INFRA 6
BU 28

Maksymalna wydajność w kW

Model

28

Zasilanie elektryczne V/Hz

1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4Przyłącze gazu w Cal 1/2

120 120 120 200 120 200 200Moc el. całkowita wW 120

Moc wentylatora wW

65Ciężar - wersja standard w kg

Wybrane dane techniczne portfolio promienników dwururowych INFRA BU

100 100 100 100 180 100 180 180

86,5 86,5 139 140,5 176 177,5 209,5



PROMIENNIKI JEDNORUROWE INFRA BM

Montaż promienników

Systemy powietrzno-spalinowe

Dostępne wersje modeli promienników jednorurowych BM

Wybrane dane techniczne portfolio promienników jednorurowych INFRA BM

Ekran INOX

Ekran AIZn

RBT

tak tak taktak

Tylko dla wersji z ekranem INOX

Model
INFRA 9
BM 18

INFRA 12
BM 28

INFRA 15
BM 35

INFRA 18
BM 45

tak tak tak tak

Maksymalna wydajnośc w kW

Mioc el. całkowita wW 120 120 120120

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 Hz

Moc wentylatora wW

Ciężar - wersja standard w kg

Model
INFRA 9
BM 18

INFRA 12
BM 28

INFRA 15
BM 35

INFRA 18
BM 45

18 28 35 45

100 100 100 100

98 124 188 224

Standard wykonania promienników INFRA BM jest taki sam jak dla modeli INFRA BU, poza

tym, że promienniki podczerwieni jednorurowe są zaprojektowane tak, że palnik oraz

wentylator znajdują się po przeciwnych stronach.

Promienniki INFRA MONO są głównie przeznaczone do obiektów o

niższej wysokości niż INFRA BU.

Obok przykładowe rysunki systemów powietrzno-

spalinowych typu C32, C12.

C32 C12 B22
Możliwe

rozwiązania

Promienniki rurowe sa instalowane zazwyczaj 1-2 m od poziomu

dachu. W celu uzyskania ich poprawnego działania, SYSTEMA proponuje

dodatkowe akcesoria, w postaci elementów montażowych tj. ogniwa

łączące do wsporników rur, czy też łańcuch techniczny do ich

podwieszenia. Promienniki wymagają odprowadzenia spalin.

Zwyczajowo wykonuje się również doprowadzenie zasilania powietrza.

Ilość ogniw łączących oraz długość łańcuchów jest obliczana, w

zależności od ilości wsporników dla danego modelu promiennika oraz

odległości zawieszenia promiennika od poziomu sufitu.

Wspornik standardowy INFRA BU

Dostępne rozwiązania wylotu spalin i poboru powietrza

są uzależnione od miejsca wlotu powietrza, oraz długości

przewodów spalinowo-powietrznych.



PASY PROMIENIUJĄCE

Pasy promieniujące OHA są zaprojektowane do pracy wyłącznie na

podciśnieniu, co gwarantuje całkowitą pewność, że spaliny nie przedostaną

się do wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. Pasy promieniujące są

produkowane w dwóch średnicach rur, montowanych pojedyńczo (wersja M)

lub powdójnie (wersja U). Wysokość montażu pasów jest możliwa nawet do

30 m. Zespoły palników są instalowane na zewnątrz obiektów, co niweluje

koszty detekcji gazu oraz rozszerza stosowanie urządzeń, o obiekty, w

których nie ma możliwości przeprowadzenia instalacji gazowej.

Wersje wykonania- OHA standard bez modulacji i falownika
- OHA-RHE z modulacją i falownikiem, gdzie moc cieplna jest kontrolowana

przez oprogramowanie i mikroprocesor. Wydajność wentylatora jest
sterowana przez falownik, zgodnie z takimi parametrami jak: temperatura
wewnątrz obiektu, czy temperatura spalin.

Modele pasów promieniujących OHA

Modele pasów
promieniujących
OHA-RHE

OHA 400

Nazwa

Modele pasów OHA 100 OHA 200

Moc nominalna w kW

100-50 100-100

50 100

200-115 200-150 200-180

115 150 180 200 250 300

400-200 400-250 400-300

Wydajność Wersja I UWersja M

Dł. max.Dł. min. Dł. min. Dł. max.

60 m40 m 25 m 35 m50 kW

120 m60 m 35 m 50 m100 kW
OHA 100

60 m40 m 25 m 35 m50 kW

120 m60 m 35 m 50 m100 kW

OHA 300
220 m190 m 110 m 130 m250 kW

250 m220 m 130 m 160 m300 kW

OHA 200

130 m80 m 50 m 70 m115 kW

140 m115 m 60 m 80 m150 kW

180 m140 m 80 m 110 m180 kW

190 m160 m 90 m 115 m200 kW

OHA standard

OHA 200

Nazwa

Modele pasów OHA 100

Moc nominalna w kW

100-115 100-150 100-200

115 150 200 250 300 370

200-250 200-300 200-400

W celu otrzymania wymaganej wydajności pasów

należy przewidzieć właściwą długość rur. Długości

rur są uzależnione od modelu palnika oraz mocy

grzewczej. W tabeli podano, dla wersji OHA standard

mominalne i maksymalne długości rur pasów

promieniujących. Właściwy wybór palnika oraz

długości rur gwarantuje poprawność działania

systemu.

Rury mogą być instalowane podobnie jak system

ogrzewania podłogowego.



Zakres dostawy
promiennika ceramicznego

- palnik PREMIX pozwalający na płynną modulację wydajności cieplnej
- wentylator ze zmienną prędkością obrotową
- cyfrowy regulator PWM
- ceramiczne płytki o wysokim współczynniku emisji

Wersje wykonania

PROMIENNIKI CERAMICZNE SCR

STEROWANIE

Ceramiczne promienniki podczerwieni wykorzystują energię cieplną płomienia

powstającego w wyniku spalania gazu na powierzchni specjalnej płyty ceramicznej.

Promienniki ceramiczne są produkowane w wydajności 24 i 45 kW. Modele są dostępne z

automatyczną regulacją palnika (wersja A) oraz manualną (wersja M) możlwiością

ustawienia wydajności cieplnej przy pomocy regulatora potencjometrycznego.

SCR 45SCR 25

Dł. max.Dł. min. Dł. min. Dł. max.

60 m40 m 25 m 35 m2412 24 45Moc cieplna w kW

60 m40 m 25 m 35 m25 36Waga w kg

60 m40 m 25 m 35 m230 V/50 HzZasilanie elektryczne

60 m40 m 25 m 35 m
60

Max. pobór energii
elekt. w W

Modele promienników

INET SCH150 SCM 830 B SCM 850 B SLIM 1,2,3
EUROSCAN
PT14-P SCD EP 1011

cyfrowy analogowyTyp sterownika

1-4

nie

1-16

tak

1-30 1,2,3

tak

1

tak

1

taktak

nie tak tak tak nie nie

Ilość stref grzewczych

Promienniki rurowe

Pasy promieniujące

nie tak tak tak nie niePromienniki ceramiczne

do 16 do 16 do 30 1,2,3 do 10 do 10Ilość obsługiwanych urządzeń

Model sterownika

Schemat połączeń dla

sterownika SCH150A

Rozwiązania sterowania

dla promienników rurowych,

pasów promieniujących oraz

promienników ceramicznych

dzielimy na cyfrowe i

analogowe.

Większość sterowników

ma możliwość podłączenia do

ModBus-a.



PORTFOLIO NAGRZEWNIC

EOLO V BC / BL

Nagrzewnice stojące

od 105 kW do 305 kW

Dostępne wersje

Typ

EOLO BC / BL

Nagrzewnice wiszące

EOLO RT BC / BL

Roof-topy

Montaż Wewnątrz obiektów
(wiszące, podstropowe PS)

Na zewnątrz obiektów
(seria MIX)

Zakres wydajności [kW] od 16 kW do 105 kW od 15 kW do 315 kW

Typ wentylatora standard z silnikiem EC

Wymienniki

Wymiennik kondensacyjny BC Wymiennik BLWymiennik ciepła jest jednym z kluczowych elementów

nagrzewnicy. W zależności od wyboru typu urządzenia,

użytkownik może uzyskać różne sprawności nagrzewnicy, jak

również zakres jej modulacji. Nagrzewnice są dostępne z 2

rodzajami wymienników : wymiennikiem kondensacyjnym z

układem odprowadzania kondensatu, montowanym w

nagrzewnicach EOLO BC oraz z wymiennikiem bez możliwości

odprowadzenia kondensatu, instalowanym w nagrzewnicach typu

EOLO BL.
Nagrzewnice BC z wymiennikiem posiadającym możliwość odprowadzenia kondensatu osiągają do 105% sprawności przy minimalnej

wydajności urządzenia. Zakres ich modulacji kształtuje się od 30% do 100% wydajności. Porównanie tych dwóch rozwiązań znajduje się w tabeli.

WYMIENNIKI STOSOWANE
W NAGRZEWNICACH POWIETRZA

z układem odprowadzania
kondensatu - BC

bez układu odprowadzania
kondensatu - BL

Sprawność przy maksymalnym obciążeniu

Typ wymiennika

do 98% do 93%

Sprawność przy minimalnej wydajności do 105% do 95%

Zakres modulacji wydajności od 30% do 100% od 60% do 100%

Sposób modulacji Automatyczna modulacja
palnika i strumienia powietrza

Automatyczna modulacja
palnika

Płyta komunikacyjna w standardzie brak



NAGRZEWNICE WISZĄCE

Standard wykonania

Nagrzewnice powietrza wiszące są przeznaczone do obiektów o

niewielkich i średnich kubaturach. Portfolio nagrzewnic zasilanych gazem

(EOLO BC i EOLO BL) składa się z kilkunastu modeli w wersji z

wentylatorami odśrodkowymi i osiowym zarówno w wersji z wymiennikiem

z odprowadzaniem kondensatu i bez odprowadzania. Nagrzewnice mogą

wykorzystywać zarówno powietrze obiegowe jak i zewnętrzne. Mogą

współpracować z komorami mieszania.

Nagrzewnice zasilane olejem opałowym są produkowane tylko z wersją

wymiennika bez odprowadzania kondensatu.

- palnik PREMIX modulowany w zakresie 60-100% dla BL i 30-100% dla BC
- opatentowana głowica palnika
- sprawność przy obciążeniu minimalnym > 95%
- Zerowa emisja tlenku węgla CO
- Klasa emisji tlenków azotu KLASA 5 NOx< 30 ppm

EOLO BC 15

16

1800

1900

EOLO BL 15

16

1800

1900

EOLO BC 35

EOLO BL 35

EOLO BL 35

EOLO BC 45

EOLO BL 45

EOLO BL 45

EOLO BC 55

EOLO BL 55

EOLO BL 55

EOLO BC 65

EOLO BL 65

EOLO BL 65

EOLO BC 85

EOLO BL 85

EOLO BL 85

EOLO BC 100

EOLO BL 100

EOLO BL 100

32

32

32

43

43

43

52

52

52

63

63

63

86

86

86

105

105

105

Odśrodkowy (AC) i osiowy (AE)

Odśrodkowy (AC) i osiowy (AE)

Odśrodkowy (AC) i osiowy (AE)

2800

2800

2800

4000

4000

4000

5100

5100

5100

5800

5800

5800

8100

8100

8100

9600

9600

9600

3600

3600

3600

4500

4500

4500

5800

5800

5800

7000

7000

7000

9000

9000

9000

11000

11000

11000

EOLO BC 25

EOLO BL 25

EOLO BL 25

Maksymalna wydajność w kW

Maksymalna wydajność w kW

Maksymalna wydajność w kW

22

22

22

Typy wentylatorów

Typy wentylatorów

Typy wentylatorów

Maksymalny wydatek powietrza w m3/h (AC)

Maksymalny wydatek powietrza w m3/h (AC)

Maksymalny wydatek powietrza w m3/h (AC)

2200

2200

2200

Maksymalny wydatek powietrza w m3/h (AE)

Maksymalny wydatek powietrza w m3/h (AE)

Maksymalny wydatek powietrza w m3/h (AE)

2900

2900

2900

Portfolio nagrzewnic EOLO BC (z wymiennikiem z odprowadzaniem kondensatu)

Portfolio nagrzewnic EOLO BL (z wymiennikiem bez odprowadzania kondensatu)

Portfolio nagrzewnic EOLO G (z wymiennikiem bez odprowadzania kondensatu)



AKCESORIA

Dla BL i BC i modeli
15, 25, 45, 55
w wersji AE i GE

Podstawa obrotowa

Przeznaczenie

Typ

Dla nagrzewnic na powietrzu
obiegowym i z komorami

mieszania

Montaż ścienny

Pobór powietrza przez dach

Montaż podstropowy

Podstawy montażowe

Komory mieszania

Systemy powietrzno-spalinowe

Komory mieszania produkowane są na naszej linii produkcyjnej. Komory mieszania są dostępne w wersji C (pobór powietrza z dołu), wersji D

(pobór powietrza z góry) i wersji E (pobór powietrza z czerpni dachowej. Opcjonalnie dla każdej wersji proponujemy filtr powietrza.

Ofertę nagrzewnic wiszących uzupełniają zarówno komplementarne produkty

dedykowane tj. podstawy montażowe, czy też komory mieszania. Klienci maja do wyboru

szereg rozwiązań systemów powietrzno-spalinowych standardowych, jak i dostępnych na

żądanie.

Dostępne rozwiązania wyrzutu spalin i poboru powietrza

są uzależnione od wielkości nagrzewnicy, typu rozwiązania

oraz długości przewodów spalinowo-powietrznych.

Obok przykładowe rysunki systemów powietrzno-

spalinowych typu C33.

B23 C13 C33 C53
Możliwe

rozwiązania

Wersja EWersja DWersja C



ROOF-TOPY

Standard wykonania- palnik PREMIX modulowany w zakresie 60-100% dla BL i 30-100% dla BC
- opatentowana głowica palnika
- sprawność przy obciążeniu minimalnym > 95%
- Zerowa emisja tlenku węgla CO
- Klasa emisji tlenków azotu KLASA 5 NOx< 30 ppm

Modele EOLO RT

Nagrzewnice gazowe typu Roof-top są produkowane w wersji

modułowej. W zależności od wymagań klienta urządzenia mogą być

dostarczane z dostępnymi w standardzie modułami poboru i wyrzutu

powietrza.

BL RT 25

BL RT 100

BL RT 35

BL RT 120

BL RT 45

BL RT 150

BL RT 55

BL RT 200

BL RT 65

BL RT 250

BL RT 85

BL RT 300

15-22

71-103

22-32

88-125

30-43

108-155

36-52

147-210

44-63

182-260

59-84

220-315

Moc nominalna w kW

Moc nominalna w kW

BC RT 25

BC RT 100

BC RT 35

BC RT 120

BC RT 45

BC RT 150

BC RT 55

BC RT 200

BC RT 65

BC RT 250

BC RT 85

BC RT 300

8-22

34-103

3200

10000

10-32

40-125

3500

11500

15-43

46-155

18-52

65-210

5800

16000

21-63

78-260

6800

20000

23-84

95-315

8500

24000

4600

13500

0,55

3,0

0,75

4,0

1,1

4,0

1,5

5,5

2,2

7,5

3,0

7,5

Moc nominalna w kW

Moc nominalna w kW

Modele - wersja kondensacyjna

Modele - wersja kondensacyjna

Wydajność wentylatora w m3/h

Wydajność wentylatora w m3/h

Moc elektryczna silnika (dla 200 Pa) w kW

Moc elektryczna silnika (dla 200 Pa) w kW

Modele - wersja modulowana

Modele - wersja modulowana

Kompletne agregaty grzewczo-wentylacyjne, wykonane w postaci

poziomej popularnie zwane Roof-top-ami, mogą być instalowane na

zewnątrz, bądź wewnątrz obiektów. Obudowa jest wykonana ze stali

galwanizowanej, lakierowanej proszkowej i izolowanej od wewnątrz

izolacją o grubości 5 i 10 cm, w zależności od miejsca izolacji.

Urządzenia są dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów,

zarówno pod względem technicznym ( np. wydatku powietrza, jak i sprężu

dyspozycyjnego urządzeń), jaki i pod względem dostosowania się do

indywidualnej architektury budynku. Roof-topy są dostępne w wersji BC - z

wymiennikiem kondensacyjnym oraz BL z wymiennikiem kondensacji.



Standard wykonania

Modele EOLO V

- palnik PREMIX modulowany w zakresie 60-100% dla BL i 30-100% dla BC
- opatentowana głowica palnika
- sprawność przy obciążeniu minimalnym > 95%
- Zerowa emisja tlenku węgla CO
- Klasa emisji tlenków azotu KLASA 5 NOx< 30 ppm

Moc nominalna w kW

Moc nominalna w kW

Modele - wersja kondensacyjna

Wydajność wentylatora w m3/h

Moc elektryczna silnika (dla 200 Pa) w kW

Modele - wersja modulowana BL V 150 BL V 200 BL V 250 BL V 300

108-155 147-210 182-260 220-315

BC V 150 BC V 200 BC V 250 BC V 300

46-155 65-210

16000

78-260

20000

95-315

2400013500

4,4 6,0 8,0 8,0

NAGRZEWNICE PIONOWE

STEROWANIE

Nagrzewnice z serii BC są standardowo wyposażone w moduły komunikacyjne

SCM850 30 30

Wersja E1012 z wyjściem
Mod bus

SCM830 16 16

Analogowy

Obsługuje komory
mieszania

Dodatkowe informacje

Termostat SPPT10

Typ sterownika

1

Maksymalna ilość urządzeń

1

Maksymalna ilość stref

Panel dotykowy
SCP674V122

1 1

Kompletne agregaty grzewczo-wentylacyjne w postaci pionowej są dostępne w wersjach

zewnętrznej, jak i wewnętrznej z 2 typami wymienników (z i bez odprowadzania

kondensatu). Dystrybucja powietrza odbywa się bezpośrednio lub powietrze jest

rozprowadzana kanałami. Modułowa zabudowa umożliwia dobór poboru i wyrzutu spalin w

zakresie dostępnych standardów wykonania.

Schemat połączeń dla sterownika SCM830B

Sterownik
SCM830B

ModBus
RTU**

Czujnik
temperatury
zewnętrznej

Czujnik temperatury
wewnętrznej 1

Czujnik temperatury
wewnętrznej 2

STREFA 1 STREFA 2

EOLO nr 1 EOLO nr 2 EOLO nr 3 EOLO nr 4

*** dla modelu sterownika SCM830B w wersji E1013E

*****

** dla modelu sterownika SCM830B w wersjach E1012E oraz E1013E

Czujnik temperatury wewnętrznej (opcjonalnie
dla utworzenia dodatkowych stref grzewczych)

EOLO nr 5 EOLO nr 6 EOLO nr 7 EOLO nr 16



Zapewnienie temperatury komfortu

Dane techniczne

Montaż

Destratyfikatory to urządzenia, które wymuszają przepływ powietrza z górnych stref

ogrzewanego pomieszczenia w kierunku dolnej przestrzeni. Cieplejsze powietrze jest

transportowane do strefy przebywania ludzi w celu zapewnienia komfortu pracy i

przebywania w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu destratyfikatorów niwelowana jest

różnica temperatur pomiędzy górną a dolną przestrzenią ogrzewanego pomieszczenia,

jaka powstaje w wyniku zastosowania ogrzewania nadmuchowego.

DESTRATYFIKATORY DS

WENTYLACJA - PORTFOLIO

Moc maks.
Średnica

wentylatora
Natężenie
prądu

Zasilanie
elektryczne

Przepływ
powietrza

Wysokość
montażu Ciężar

DS 400 180 W 400 mm 0,8 A 230V/50Hz 4 400 m3/h 5m - 8m 12 kg

DS 500 250 W 450 mm 1,2 A 230V/50Hz 5 500 m3/h 6m - 9m 13 kg

DS 600 420 W 500 mm 1,85 A 230V/50Hz 6 000 m3/h 7m - 11m 15 kg

DS 800 500 W 550 mm 2,4 A 230V/50Hz 8 260 m3/h 8m - 14m 17 kg

DS 1100 500 W 2 x 450 mm 2,4 A 230V/50Hz 11 000 m3/h 8m - 14m 28 kg

DS 1400 910 W 710 mm 2,4 A 400V/50Hz
12 000 m

3
/h

14 000 m
3
/h 9m - 16m* 70 kg

DS 1900 1 230 W 800 mm 2,7 A 400V/50Hz
15 000 m

3
/h

19 000 m
3
/h 10m - 18m* 77 kg

h

x

h min. h max x min.

Destratyfikator DS 400 5 m 8 mm 0,5 m

Destratyfikator DS 500 6 m 9 m 0,5 m

Destratyfikator DS 600 7 m 11 m 0,5 m

Destratyfikator DS 800 8 m 14 m 0,5 m

Destratyfikator DS 1400 9 m 16 m 0,6 m

Destratyfikator DS 1900 10 m 18 m 0,6 m



Separacja stref grzewczych

Dane techniczne

Montaż

Kurtyny powietrza oddzielają strefy ogrzewania o różnych temperaturach. Typoszereg

kurtyn składa się z kilkunastu modeli o wydajności powietrza od 6 000 do 23 000 m3/

h. Kurtyny powietrza ograniczają wymianę ciepła pomiędzy strefami cieplnymi,

pomieszczeniem i środowiskiem zewnętrznym. W zależności od montażu urządzenie ma

za zadanie zapewnić wymuszony przepływ powietrza w kierunku poziomym lub

pionowym. Modułowa budowa pozwala na uzyskanie dowolnego wymiaru strugi w

zakresie 1,3 - 6 m.

Kurtyny powietrza montujemy w zależności od wymagań obiektów i stref grzewczych poziomo

nad bramą bądź pionowo z boku bramy. Wykresy pokazują pomiary prędkości powietrza dla

każdego ze sposobów montażu przy zadanych warunkach instalacji i temperatury pomiaru.

KURTYNY POWIETRZA - SV

Liczba
modułów

Średnica
wentylatorów

Natężenie
prądu

Moc
elektryczna

Wydatek
powietrza

Wysokość
montażu Ciężar

Kurtyna SV 14 2 450 mm 2,5 A 470 W 6 000 m3/h 2.5m - 3m 50 kg

Kurtyna SV 19 3 450 mm 3,3 A 705 W 9 000 m3/h 2.5m - 3.5m 72 kg

Kurtyna SV 21 3 450 mm 3,3 A 705 W 9 000 m3/h 2.5m - 3.5m 75 kg

Kurtyna SV 26 4 450 mm 4,4 A 940 W 12 000 m3/h 3m - 4.5m 96 kg

Kurtyna SV 28 4 450 mm 4,4 A 940 W 12 000 m3/h 3m - 4.5m 100 kg

Kurtyna SV 32 5 450 mm 5,5 A 1 170 W 15 000 m3/h 3m - 5m 120 kg

Kurtyna SV 35 5 450 mm 5,5 A 1 170 W 15 000 m3/h 3m - 5m 125 kg

Kurtyna SV 39 6 450 mm 6,6 A 1 410 W 18 000 m3/h 3m - 5m 144 kg

Kurtyna SV 42 6 450 mm 6,6 A 1 410 W 18 000 m3/h 3m - 5m 150 kg

Kurtyna SV 45 7 450 mm 7,7 A 1 645 W 21 000 m3/h 3m - 5,5m 168 kg

Kurtyna SV49 7 450 mm 7,7 A 1 645 W 21 000 m3/h 3m - 5,5m 175 kg

Kurtyna SV 52 7 450 mm 7,7 A 1 645 W 21 000 m3/h 3m - 5m 182 kg

Kurtyna SV55 8 450 mm 8,8 A 1 880 W 23 000 m3/h 3m - 5,5m 200 kg
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WARUNKI POMIAROWE:
� Badana kurtyna SV49 - urządzenie siedmiosegmentowe
� Montaż z bocznym, poziomym wydmuchem powietrza
� Temperatura powietrza 19,6OC
� Szerokość badanego otworu bramowego – 6,5m

WARUNKI POMIAROWE:
� Montaż nad bramą, wypływ powietrza pionowy
� Wysokość montażu od posadzki – 5,8m
� Szerokość badanego otworu bramowego – 4,1m
� Temperatura powietrza 16,20C
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