
NAGRZEWNICE GAZOWE
GH 0618, GH 0825, GH 0845

Gazowe ogrzewanie hal
i magazynów



 FUNKCJE
Bezpieczeństwo
Doprowadzanie powietrza do spalania z przestrzeni zewnętrznej
• Kanał spalinowy z wentylatorem wyciągowym
• Kontrola wydajności wylotu spalin
• Regulacja ciśnienia gazu za pomocą zaworu elektromagnetycznego
• System monitorowania płomienia
• System zapobiegający cofaniu płomienia
• Termostat
• Kontrola dopływu powietrza przed uruchomieniem urządzenia

Komfort
• Szybkie ogrzewanie dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza za pomocą wentlatora
• Możliwość ręcznego lub automatycznego sterowania palnikiem In-Shot
• Niski poziom hałasu podczas pracy wentylatora i palnika.
• Kontrola temperatury przy pomocy termostatu oraz niskie zużycie gazu
• Regulacja przepływu powietrza
• Zatrzymanie wentylatora po zakończeniu pracy palnika

Efektywość
• Sprawność cieplna do 84%
• Zwiększona powierzchnia grzewcza dzięki zastosowaniu rurowego wymiennika ciepła
• Ze względu na zastosowanie aluminizowanego wymiennika ciepła, urządzenie cechuje 
wysoka trwałość i odporność na korozję.
•  Wysoka efektywność grzewcza dzięki zastosowaniu nowego palnika In-Shot.
•  Możliwość regulacji dopływu powietrza

Budowa Wyciąg spalin
z wyłącznikiem ciśnieniowym

Zapalnik

Wlot powietrza
(Typ C12 - C52)

Płytka elektroniczna

Elektrozawór Palnik In-Shot
Elektroda jonizacji

Zabezpieczenie przed cofnięciem
   płomienia

Wymiennik ciepła



Typy instalacji
Pierwszy
Pobór powietrza do spalania mieszanki z zewnątrz budynku z jednoczesnym wyrzutem 
spalin na zewnątrz (przy użyciu wspólnoosiowego przewodu kominowego)(Typ C12)

Drugi
Wyjście produktów spalania na zewnątrz i pobór powietrza do spalania z zewnątrz (typ B22)

Trzeci
Osobne doprowadzanie powietrza do spalania z przestrzeni zewnętrznej i wyrzut spalin
z wymiennika ciepła z urządzenia (typ C52)



Rodzaj gazu Gaz ziemny/LPG
20/37 mbar
9/24 mbar

1500 m3/h
1.85/1 mm

21 kW

2/1.1 mm
I2E/I3B/P

30 kW

2/1.2 mm

52 kW

18 kW 25 kW 45 kW
1.9 m3/h-1 kg/h 2.7 m3/h-2 kg/h 4.7 m3/h-3.2 kg/h

6 cm

4 m 6 m 10 m

6 cm 15 cm
10 cm 10 cm

1 Ph/230 V/1 A/50 Hz
PL

IP20

15 cm

2500 m3/h 4500 m3/h

Ciśnienie gazu na wejściu

Ciśnienie gazu na dyszy
Pobór powietrza
Średnica dyszy
Kategoria
Wejściowa moc nominalna
Wyjściowa moc nominalna
Zużycie gazu
Średnica wylotu spalin 

Średnica poboru powietrza 
Specyfikacja elektryczna
Kraj przeznaczenia
Stopień ochrony
Wyrzut powietrza

55 x 69 x 45 cm 59 x 89 x 53 cm 100 x 70 x 54 cmWymiary (w/s/g)

45 kg 55 kg 80 kgWaga 

45 dB 45 dB 45 dBPoziom hałasu

GH 0618 GH 0825 GH 0845 

Typ

B22 1/4 2/2 3/1 4/0,5 - - - -

Rozmiar 

10 cm

Rozmiar 

- 
C12 -/- -/- -/- -/- - - - -10-6 cm - 

C32/C52 4/4 3/2 2/1 1/0,5 4/4 3/2 2/1 1/0,510 cm 10 cm 

Wylot spalin 
Ilość kolan/maksymalna długość [m] 

Wlot spalin 
Ilość kolan/maksymalna długość [m] 

Maksymalne długości kominów dla nagrzewnic

Specyfikacja techniczna
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