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Opis

Nagrzewnica wodna ECOair typu UH została zaprojektowana tak, aby sprostać wszelkim wymaganiom technicznym i estetycznym. 
Nagrzewnica zaprojektowana jest do pracy z gorącą wodą lub parą z przeznaczeniem stosowania w takich obiektach jak: hale prze-
mysłowe, warsztaty, salony samochodowe, magazyny, pawilony, obiekty sportowe oraz sakralne itp. 
Typoszereg nagrzewnic ECOair typu UH dostępny jest w dziesięciu rozmiarach i wydajności powietrza od 960 m³/h do ponad     
12.500 m³/h. Każda nagrzewnica dostępna jest z 1, 2 lub 3-rzędowym wymiennikiem ciepła oraz może pracować z silnikiem 1.400, 
900 lub 700 obr/min. Wszystkie nagrzewnice mogą być montowane na ścianie lub pod sufitem. Przy pomocy dostępnych akcesoriów 
można dostosować sposób montażu urządzenia do każdego pomieszczenia.

OBUDOWA
Obudowa nagrzewnicy składa się z trzech części i wykonana została ze stali ocynkowanej wy-
kończonej kolorem szarym. Stal ma grubość 1 mm oraz jest malowana przed procesem pro-
dukcyjnym, aby zapobiec utlenieniu. Części składowe obudowy są połączone ze sobą za pomocą 
śrub oraz kątowników dla wzmocnienia konstrukcji obudowy. 

WENTYLATOR
Do nagrzewnicy ECOair typu UH zastosowano wentylator osiowy z aluminiowymi łopatkami 
wyważonymi statycznie i dynamicznie. Jego kształt zapewnia wysoką wydajność oraz maksymal-
ny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu i oszczędnym zużyciu energii. 

Budowa

Dane techniczne

Model
Przepływ powietrza

(m3/h)
Moc 
(kW)

Pobór mocy
(W)

Pobór prądu

230 V 400 V

1 1450 12,9 150 1,10 0,60

2 2100 17,7 150 1,10 0,60

3 3200 27,7 250 1,70 1,00

4 3800 35,2 250 1,70 1,00

5 5400 46,3 400 2,20 1,30

6 7000 59,4 480 2,60 1,50

7 5200 53,5 185 1,85 0,85

8 7000 73,7 250 2,40 1,40

9 9500 98,8 370 2,90 1,70

10 11400 118,6 550 3,60 2,10

WODA 85/75 ˚C / TEMPERATURA POWIETRZA NA WLOCIE DO NAGRZEWNICY 15 ˚C
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