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Opis

Nagrzewnica wodna grzewcza ECOair typu CH o pionowym 
przepływie powietrza oferuje praktyczne i ekonomiczne roz-
wiązanie dla przestrzeni ogrzewanych z zasilaniem gorącej wody. 
Urządzenie dostosowane jest do pary o ciśnieniu 6 bar oraz wody 
o maksymalnej temperaturze 140 °C.
Obudowa jest wykonana ze stali, gdzie obie górne i dolne sekcje 
są tak zaprojektowane, aby uzyskać większą moc i ciche działa-
nie. Obudowa jest fosforanowana i pokryta warstwą epoksydo-
waną. Okrągły wymiennik ciepła nagrzewnicy wodnej grzewczej      
ECOair typu CH jest zbudowany z miedzianych rur z aluminio-
wymi lamelami. 
Spiralny wentylator jest statycznie i dynamicznie wyważony,  a wy-
soka wydajność profili zapewnia maksymalny ruch powietrza przy 
minimalnym poborze prądu.
Standardowy elektryczny silnik trójfazowy zamknięty jest w ramie     
z kołnierzem. Silnik posiada możliwość pracy z dwoma prędkościami: 
1.400 obr/min (normalna prędkość) lub 900 obr/min (wolne obroty).

Model
Przepływ 
powietrza

(m3/h)

Moc
(kW)

Temperatura 
wylotowa 
powietrza

(0C)

6CH-0 2000 19,1 43

6CH-1 2400 22,1 42

6CH-2 3700 32,7 41

6CH-3 4400 38,0 40

6CH-4 5700 50,2 41

6CH-5 7100 61,5 40

6CH-6 9000 77,8 40

6CH-7 9900 92,0 42

6CH-8 11000 107,0 44

6CH-9 12000 115,1 44

Dane techniczne

Nagrzewnica wodna grzewcza typu CH z wentylatorem promieniowym i dyfuzorem typu DRA - model tego 
typu produkowany jest z ośmioma oddzielnymi, regulowanymi dużymi żaluzjami. Ich kształt umożliwia pokrycie 
całej wysokości wydmuchu co daje możliwość swobodnego przystosowania odległości zawieszenia. Tego typu 
dyfuzor pozwala skierować strumień powietrza na wymaganą powierzchnię. Można też zamknąć jedną, dwie 
lub trzy łopatki i w ten sposób ograniczyć dystrybucję powietrza.

Nagrzewnica wodna grzewcza typu CH z wentylatorem osiowym i dyfuzorem typu DA - ten rodzaj nagrzew-
nicy zaprojektowany został do dystrybucji powietrza w dużych i otwartych przestrzeniach przy umiarkowanie 
niskim poziomie zawieszenia. Szczególną korzyścią jest jej niski poziom hałasu podczas pracy. Jest idealna do 
stosowania w restauracjach, szkołach, szpitalach, teatrach itp.

Nagrzewnica wodna grzewcza typu CH z wen-
tylatorem osiowym i dyfuzorem typu DTC – 
model ten zaprojektowany jest do ogrzewania 
obiektów ogrodniczych, szklarni itp. Nagrzew-
nica ma bardzo szeroki zasięg i może ogrzać 
dużą powierzchnię. Urządzenie montuję się na 
standardowej wysokości. Optymalną dystrybu-
cję powietrza można uzyskać regulując dyfuzor 
stożkowy.

Nagrzewnica wodna grzewcza typu CH            
z wentylatorem osiowym i dyfuzorem typu T2 
– zaprojektowana jest do ogrzewania dwukie-
runkowego. Jest idealna do stosowania w kory-
tarzach, przejściach, obszarach pomiędzy rega-
łami magazynowymi. Może być montowana na 
dowolnej wysokości w zależności od długości 
korytarza.
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