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Opis
Ceramiczne promienniki ECOray typu ECR to urządzenia, spalające mieszankę gazu i powietrza tuż przy powierzchni płytki ceramicznej.
Podczas procesu spalania płytka ceramiczna nagrzewa się do temperatury około 900ºC i stanowi źródło promieniowania podczerwonego. Emitowane promieniowanie absorbowane jest przez otaczające przedmioty i elementy budynku oraz ludzi. Temperatura
ogrzewanych przedmiotów, staje się wyższa od temperatury otaczającego powietrza, dzięki temu przedmioty ogrzewają pomieszczenie na drodze konwekcji. Nie ogrzewając powietrza w sposób bezpośredni unikamy największych strat ciepła przez strop, nieszczelne
okna, drzwi i nieocieplone ściany. Promienniki są najbardziej wydajnymi i efektywnymi urządzeniami grzewczymi przeznaczonymi do
ogrzewania hal produkcyjnych i sportowych, magazynów oraz innych obiektów o nieograniczonej kubaturze oraz zróżnicowanych
warunkach wewnętrznych.

Zalety
• największa zdolność ceramiki do przetwarzania energii w ciepło;
• szybki czas rozruchu oraz natychmiastowy efekt cieplny;
• możliwość wydzielenia dowolnej ilości stref grzewczych;
• niewielkie nakłady inwestycyjne, prosta modułowa konstrukcja;
• brak ruchów powietrza, cicha praca;
• prosta i bezpieczna obsługa;
• automatyczna regulacja;
• łatwa możliwość rozbudowy systemu;
• bardzo dobry efekt ogrzewania w budynkach o dużych stratach ciepła.

Budowa
Zasadniczym elementem jest palnik z perforowanymi płytkami ceramicznymi. Specjalna konstrukcja płytki o strukturze plastra miodu zwiększa moc promieniowania. Promiennik osłonięty jest
odbłyśnikiem wykonanym z polerowanego aluminium, który charakteryzuje się dużą zdolnością
odbijającą promieniowanie podczerwone. Moc cieplna zależy od powierzchni płytek ceramicznych.
Dzięki dokładnemu zmieszaniu gazu z powietrzem uzyskujemy równomierne stężenie mieszanki na
powierzchni płytek. Ma to ogromny wpływ na sprawność procesu ogrzewania. Promiennik zużywa
do spalania gazu powietrze z wnętrza obiektu a produkty spalania usuwane są poprzez wentylację.
W skład systemu sterowania wchodzi programator czasowy z termostatem. Powyższy system
umożliwia sterowanie urządzeń grzewczych a także zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.
Promienniki typu ECR przeznaczone są do montażu poziomego lub pod kątem 35º.

Dane techniczne
Model

ECR1

ECR2

ECR3

ECR4

ECR5

Moc cieplna
(kW)

10,26

20,50

30,78

41,00

46,89

Długość
(mm)

673

Szerokość
(mm)

400

549

699

Wysokość (mm)
Zużycie gazu

848

197

GZ m³/h

0,98

1,96

2,93

3,91

4,47

LPG KG/h

0,66

1,36

2,03

2,71

-

Ciśnienie gazu

GZ50 17-25mbar

LPG 25-45mbar

Przyłącze gazu

1/2"

Zasilanie elektryczne

230V ~ 50Hz, 25W

Waga
(kg)
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9,02

10,83

16,28

20,36
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