
OGRZEWANIE 



Nagrzewnica NW 40 

Nagrzewnica wodna NW40 AGRO to urządzenie niezwykle 

ekonomiczne w eksploatacji.

ZALETY: 

przystosowana do pracy w pomieszczeniach o wysokim 
poziomie wilgotności oraz zapyleniu

budowa oraz wielkość lameli ułatwia czyszczenie
i zapobiega ich odkształceniom

silnik o podwyższonej szczelności (IP66 - wilgoć, zapylenie)

epoksydowany wymiennik - zwiększa żywotność
urządzenia pracującego w agresywnym środowisku

wyjmowane korki spustowe - umożliwiają odprowadzenie 
wody po zakończeniu mycia

możliwość podłączenia do istniejącego centralnego 
ogrzewania sprawia, że nagrzewnica jest niezwykle
ekonomiczna w eksploatacji

MOC CIEPLNA

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTR.

MAX. TEMP. CZYNNIKA

WYMIARY

ZASIĘG STRUMIENIA POWIETRZA

MASA Z WODĄ

ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 

WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA 

POBÓR PRĄDU

MAX. CIŚNIENIE CZYNNIKA

POZIOM HAŁASU 

ILOŚĆ RZĘDÓW WYMIENNIKA

NAPIĘCIE

44,9 kW*

1,6 MPa

37 kg

3400 m /h

3/4"

3

22 m

30 V / 50 Hz 

660 x 490 x 630 mm

51 dB(A)**

414 W

o130 C

1,8 A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 

Nagrzewnica NW 50 

Nagrzewnica wodna NW 50 dostosowana jest do pracy w 
pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności oraz 
zapylenia 

ZALETY: 

szeroki odstęp pomiędzy lamelami wymiennika (4 mm) 
ułatwia czyszczenie powietrzem lub wodą pod ciśnieniem

grube lamele są bardziej odporne na odkształcanie 
podczas mycia,

specjalny wentylator z silnikiem o podniesionej szczelności 
(IP 66 - wilgoć, zapylenie) regulowany dowolnym 
sterownikiem obrotów -  mocniejszy strumień powietrza 
dodatkowo usuwa zapylenie z nagrzewnicy,

epoksydowany wymiennik - znacznie podniesiona żywo-
-tność urządzeń pracujących w środowisku agresywnym,

wygodny dostęp do wnętrza urządzenia za pomocą 
klamer łączących wymiennik z konfuzorem, co znacznie 
przyspiesza i upaszcza prace serwisowo - konserwacyjne

MOC CIEPLNA

OBUDOWA

MAX. TEMP. CZYNNIKA

WYMIARY

ZASIĘG STRUMIENIA POWIETRZA

MASA Z WODĄ

ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 

WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA 

POBÓR PRĄDU

MAX. CIŚNIENIE CZYNNIKA

POZIOM HAŁASU 

NAPIĘCIE

56,2 kW*

1,6 MPa

28,7 kg

34600 m /h

3/4"

28 m

230 V / 50 Hz 

660 x 4625 x 660 mm

62 dB(A)**

ABS

o95 C

2,8 A

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 



Nagrzewnica NW 110 

ZALETY: 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 

Nagrzewnica L.B White 

Nagrzewnice L.B White Guardian posiadają certyfikat norm 
europejskich CE. Zostały zaprojektowane specjalnie do 
systemu ogrzewania budynków inwentarskich.

ZALETY: 

efektywne,

wysoka odporność na korozję,

solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie,

równomierne rozprowadzenie ciepła,

dwa elektrozawory odcinające dopływ gazu,

elektroda jonizacyjna odcina dopływ gazu przy zaniku 
płomienia,

automatyczne wyłączenie nagrzewnicy w przypadku 
jej przegrzani

RODZAJ Ab060 Ab100 Ab250

Paliwo 

Maksymalna moc 
wejściowa

Minimum moc 
wejściowa

Nadmuch wymag. do
podtrzym. spalania

Dane silnika elektr.

3Przepływ gazu m /h 

Ciśnienie na króćcu 
palnika

Zasilanie elektr.

Pobór 
prądu

Wymiar

łożyska kulowe

gaz 
płynny

gaz 
płynny

gaz 
płynny

gaz 
ziemny

gaz 
ziemny

gaz 
ziemny



Nagrzewnica Mega Star  

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest ze stali 
n i e rdzewne j .  Wyposażona  j e s t  w  dwa 
elektrozawory odcinające dopływ gazu i 
unieruchamiające nagrzewnicę w przypadku 
braku gazu, nadmiernego wzrostu temperatury 
(przegrzanie urządzenia), awarii wentylatora oraz 
zasłonięcia przepływu powietrza. Nagrzewnice 
Mega Star posiadają atest Instytutu Nafty i Gazu 
w Krakowie wraz z certyfikatem bezpieczeństwa B 
i znakiem CE.

Nagrzewnica Super Star  

ZALETY: 

palnik i układ sterowania całkowicie odporny na zapylenie,

krótki płomień, nawet przy pełnej mocy nagrzewnicy 
zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

układ sterowania całkowicie odporny na wysoką tempera-
turę i wilgotność panującą w obiekcie,

urządzenie cechuje bardzo duża niezawodność,

możliwość regulacji płynnej mocy grzewczej poprzez 
zmianę ciśnienia gazu w palniku za pomocą zaworu 
redukcyjnego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 

TYP URZĄDZENIATYP URZĄDZENIA Megastar 75 kW Megastar 90 kW 

Moc cieplna 

Rodzaj gazu gaz ziemny  

Kategorie gazu 

Ciśnienie robocze 

Zużycie materiału 

Praca ciągła 

Praca cykliczna 

Napięcie zasilania 

Waga 

Waga 

Zasięg strumienia nadmuchu 

Wydajność przepływu pow.

75 kW

I3P

0,001 Mpa

39,1-11,4 m /h

3E = 9,1 m /h

w zależności od 
ilości załączeń

35 m
3108 m /min

230 V 

45 kg

1630x500x710 mm 

gaz ziemny  

90 kW

I3P

0,001 Mpa

310,7 m /h

3E = 10,,7 m /h

w zależności od 
ilości załączeń

35 m
3108 m /min

230 V 

45 kg

1630x500x710 mm 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 

TYP URZĄDZENIATYP URZĄDZENIA Superstar 75 kW Superstar 90 kW 

Moc cieplna 

Rodzaj gazu propan

Kategorie gazu 

Ciśnienie robocze 

Zużycie materiału 

Praca ciągła 

Praca cykliczna 

Napięcie zasilania 

Waga 

Waga 

Zasięg strumienia nadmuchu 

Wydajność przepływu pow.

75 kW

I3P

0,07-0,14 Mpa

34,8-5,8m /h

35,8 m /h

35 m
3108 m /min

230 V 

45 kg

1200x500x640 mm 

gaz ziemny  

90 kW

I3P

0,001 Mpa

310,7 m /h

37,27 m /h

35 m
3108 m /min

230 V 

45 kg

1200x500x640 mm 

1,5-3,8 2,2-4,4



Nagrzewnica Bm2 - BH100 

Nagrzewnice wykonane są z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej. Pracują w oparciu o zasadę odwróconego 

płomienia oraz w systemie nadmuchu bezpośredniego. Są 

podwójnie ocieplone dla celów termo-akustycznej izolacji 

oraz niskiej temperatury powierzchni. Posiadają panel 

kontrolny pozwalający na podłączenie zewnętrznego 

urządzenia sterującego lub termosu. Wyposażone w 

automatyczne Palniki wentylatorowe z pełną kontrolą 

płomienia. Spełniają europejskie wymogi ochrony 

środowiska i standardy bezpieczeństwa. 

ZALETY: 

szeroki odstęp pomiędzy lamelami wymiennika (4 mm) 
ułatwia czyszczenie powietrzem lub wodą pod ciśnieniem

budowa oraz wielkość lameli ułatwia czyszczenie
i zapobiega ich odkształceniom

wyjmowane korki spustowe - umożliwiają odprowadzenie 
wody po zakończeniu mycia

możliwość podłączenia do istniejącego centralnego 
ogrzewania sprawia, że nagrzewnica jest niezwykle
ekonomiczna w eksploatacji

Napromienniki 

Służy do ochrony zwierząt przed bezpośrednim kontaktem 

z rozgrzanym promiennikiem. Jest przystosowany do 

ciągłej pracy z promiennikiem o mocy do 250 W. Posiada 

szczelność IPX4. 

Promienniki 

Promiennik stanowi doskonałe źródło ciepła w hodowli 

trzody chlewnej. Napięcie promiennika wynosi 230 V o 

mocy 175 W. Gwint mocujący E 27. Szerokość bański wynosi 

123 mm, natomiast wysokość promiennika to 170 mm. 

Trwałość promiennika to 5000 h. 

ZALETY:
podwójny odbłyśnik zwiększa efektywność grzania,

twarde szkło jest odporne na zachlapania i wstrząsy, 

wgłębne promieniowanie podczerwone sprzyja 
poprawie  obiegu  krwi ,  nas i len iu  procesów 
biochemicznych, przemiany materii, wzmożeniu czynności 
biologicznych i odporności tkanek.



ZALETY BUDEK ZE STALI NIERDZEWNEJ:
posiadają przesłonę z folii, dzięki czemu w budce 
utrzymywane jest ciepło,

wymiary budek dopasowane są do wymiarów mat
grzewczych elektrycznych lub wodnych,

posiadają otwór pod napromiennik, który jest 
zamykany po usunięciu napromiennika.

ZALETY BUDEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO:

regulacja wyskości budki z tworzywa sztucznego,

 budka wykonana z tworzywa odpornego na wysoką
temperaturę,

budka jest lekka, a więc nie obciąża wygrodzenia, 

łatwo zachować czystość, ponieważ istnieje możliwość
czyszczenia budki myjką bez stworzenia uszkodzeń
i wywołania korozji.

Budki dla prosiąt

Budki dla prosiąt wykorzystywane są w kojcach 
porodowych i odchowalniach. Stanowią znakomite 
uzupełnienie systemu grzewczego, zapewniając 
zwiększenie jego wydajności, poprawę wykorzystania 
energii, a także ograniczają wpływ źródła ciepła na 
temperaturę całego pomieszczenia. Można je stosować 
zarówno w połączeniu z płytami podłogowymi, jak              
i z wiszącymi promiennikami. W ofercie posiadamy budki 
proste, narożne, dzielone. Mogą być wykonane zarówno     
stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego. 

Rury do ogrzewania - DELTA

Rury do ogrzewania DELTA znajdują swoje zastosowanie 
we wszystkich typach chlewni. Zasada ich działania polega 
na tym, że wciągane przez urządzenia wentylacyjne zimne 
powietrze opada na ciepłe rury grzewcze ze skrzydełkami . 
Powietrze dzięki takiej konstrukcji, zanim trafi do 
przestrzeni, w której przebywają zwierzęta, szybko się 
ogrzewa na powierzchni tych płaskowników.

ZALETY

rury TWIN wykonane są z anodowanego aluminium, 
co zapewnia im szybkie działanie dzięki dobremu 
przewodnictwu ciepła oraz wysoką odporność 
na korozję,

mogą być używane praktycznie wszędzie, w kanale 

powietrza, bezpośrednio na ścianie lub pod sufitem,

są lekkie i proste w montażu,

wysoka wydajność przy stosunkowo niskich kosztach
inwestycji.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

standardowe długości:  1,93 x 2,90 x 5,80 m

połączenie  22 mm

grubość rury

grubość profilu

zawartość wody

emisja ciepła 

przepływ wody 

spadek ciśnienia 

 2 mm

1,5 mm

0,25 l metr rury DELTA
o230 W/min przy temp. wody 70 C

ooraz temp pomieszczenia 20 C

min. 900 litrów / godzinę

6 kPa / 100 m



mata wodna polimerbetonowa mata elektryczna polimerbetonowa

mata elektryczna nakładkowa mata z tworzywa sztucznego

Maty grzewcze

W kojcach porodowych koniecznie należy zapewnić 
prosiętom i lochom optymalne ciepło. Zastosowanie 
urządzeń do grzania w postaci mat grzewczych pozwala 
utrzymać optymalną temperaturę dla prosiąt przy 
jednoczesnym nieprzegrzewaniu loch. Można je łączyć       
z systemem rusztowym lub nakładać na ruszt. Nasza oferta 
obejmuje maty grzewcze wykonane z różnych materiałów    
i o różnej wielkości :

ZALETY:
skuteczne dogrzewanie prosiąt, co przekłada się na 
szybszy ich wzrost i mniejszą zachorowalność,

równomierny rozkład temperatury na całej ogrzewanej 
powierzchni,

elektryczna polimerbetonowa, 

trwałość i niezawodność w działaniu,

łatwe do utrzymania czystości.
 

wodna polimerbetonowa, 

elektryczna nakładkowa,

mata z tworzywa sztucznego
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