
В СЪОТВЕТСТВИЕ С:

МАШИННА ДИРЕКТИВА 2006/42/EEC
ДИРЕКТИВА ЗА ГАЗ 2009/142/EEC

ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 
2006/95/EEC

ДИРЕКТИВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ 2004/108/EEC

SupErcikki 80 са газови топловъздушни апарати, специално разработени за отопление на птицеферми. 
Специалната атмосферна горелка гарантира висока ефективност, както при работа на метан, така и с пропан-
бутан. Високото ниво на безопасност се гарантира от система за контрол на пламъка, посредством йонизация, 
двоен термостат и пресостат. Солидният корпус  на топловъздушния апарат е изработен от прахово боядисана 
поцинкована ламарина със степен на защита IP 44, което прави съоръжението подходящо, както за вътрешен, 
така и за външен монтаж. Корпусът може да бъде лесно разглобен, без да се налага разкачването на каквито и да 
било връзки. Центробежния вентилатор подсигурява оптималната скорост на подаване на въздуха през 
въздуховода, което гарантира отличната дистрибуция на топлина към помещението.

АКСЕСОАРИ

СЕРИЯ

Модел М. ед. SupErcikki 80

Номинална отоплителна мощност
kW 80,0

kcal/h 68.800

Дебит на въздуха m3/h 2.000

Температурна девиация k 135

Далекобойност на въздушната струя m 30

Монофазно ел. захранване L+N+E 230V - 50 Hz

Q  При запитване се предлагат и корпус от INOX, както и персонализирани технически характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ SupErcikki 80 СЕРИЯ

SupErcikki 80
Газови топловъздушни 

апарати: висока 
ефективност, 

безопасност, удобство.

Пример за инсталация на SUPERCIKKI 80 с T-дифузор за система с клетки
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1. Монтажни стойки.
2. Удължение с гравитационна клапа към въздухоподаващата решетка .
3. Рециркулационна секция.
4. Електронен термостат. 

Пример за вътрешен или външен монтаж на SupErcikki 80 

4 Размери, mm
Тегло kg

Дължина Ширина Височина

706 492 800 63

Рециркулационна секция с клапа, за пълна или 
частична рециркулация на въздуха в помещението, 
дори в случай на външен монтаж на съоръжението. 
Намалява разхода на гориво до 30%!



AquAcikki са водни топловъздушни апарати, специално проектирани за отопление на птицеферми. 
Високоефективният топлообменник е изработен от устойчиви на корозия материали. Разстоянието между 
ламелите е достатъчно, за да не се получават запушвания, а също така да позволяват лесното почистване на 
топлообменника с водоструйка. Високоефективният осов вентилатор има степен на защита IP 66, устойчив е на 
високи температури и има достатъчен разполагаем напор, за да гарантира ефективната дистрибуция на въздуха, 
като същевременно скоростта на въздуха не е твърде висока, за да не смущава птиците. Системата за странично 
отваряне тип "книга" на топловъздушния апарат позволява неговото бързо и лесно обслужване и почистване.
AquAcikki се захранват с топла вода, произведена от външен топлоизточник (котел, бойлер и др.)
Без горене в сградата, без CO2, чистия и сух топъл въздух гарантира здравословна среда с отлични показатели за 
отглеждането на птици.

СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ AquAcikki СЕРИЯ

AquAcikki
Водни топловъздушни апарати, 

специално разработени за 
отопление на птицеферми: чист и 

сух топъл въздух, идеален за 
стимулиране на растежа на птиците.

AquAcikki  пример за монтаж в птицеферма

AquAcikki  пример за монтаж в птицеферми

Модел  AquAcikki М. ед. 53 63 93

Вода iN/OuT °c Въздух inlet °c
Дебит на въздуха kW 3.200 3.700 11.000

Ел. захранване kW 400-50 400-50 400-50

90/70

35

Дебит на водата l/h 1.100 1.310 3.580

Пад на налягане на водата kpa 14,2 61,7 67,7

Отоплителна мощност kW 25,1 29,7 81,2

30

Дебит на водата l/h 1.240 1.470 4.020

Пад на налягане на водата kpa 17,5 76,0 83,5

Отоплителна мощност kW 28,2 33,3 91,2

80/65

35

Дебит на водата l/h 1.220 1.450 4.000

Пад на налягане на водата kpa 17,4 75,6 83,0

Отоплителна мощност kW 20,9 24,7 67,6

30

Дебит на водата l/h 1.400 1.650 4.530

Пад на налягане на водата kpa 22,3 96,6 106,0

Отоплителна мощност kW 23,9 28,3 77,4

Q  При запитване се предлагат и корпус от INOX, както и персонализирани технически характеристики.

1. Топлообменник
2. Осов вентилатор
3. Подаване обработен 

въздух
4. Вход топла вода
5. Изход студена вода
6. Ел. захранване
7. Ключалка за 

отваряне/затваряне 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
Отстояние между ламелите - 4,2 mm

Система за отваряне, 
улесняваща 

поддръжката
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Отопление на птицеферма
АВСТРАЛИЯ

ГОДИНА 2009÷2016

СЕРИЯ SupErcikki

ИНСТАЛИРАНА
МОЩНОСТ 

14.400 kW

ИЗИСКВАНИЯ Отопление на птицеферма с газов топловъздушен апарат.

Външен монтаж.

РЕШЕНИЕ 180 топловъздушни апарати Supercikki 80. 

Отоплителна мощност на всеки уред: 80 kW.

ПРЕДИМСТВА Топловъздушните апарати и газопроводите са монтирани изцяло външно. 
Работа с пресен въздух и ниско производство на CO2. 

Стабилно и надеждно запалване.

Висока ефективност.

Отопление на птицеферма
ЛИВАН

ГОДИНА 2012÷2016

СЕРИЯ AGri

ИНСТАЛИРАНА
МОЩНОСТ 

9.000 kW

ИЗИСКВАНИЯ Отопление на птицеферма с топловъздушен апарат с нафтова горелка. 

Индиректна система с топлообменник.

Подов монтаж върху стойка или таванен монтаж.

РЕШЕНИЕ 80 топловъздушни апарата AGRI.

Нафтова горелка.

Директно подаване на обработения въздух.

ПРЕДИМСТВА Производство на чист топъл въздух. 

Високонадежден отоплителен уред, който почти не изисква поддръжка. 

Лесен монтаж.



Отопление на птицеферма
УКРАЙНА

ГОДИНА 2015

СЕРИЯ AquAcikki

ИНСТАЛИРАНА 
МОЩНОСТ 

3.000 kW

ИЗИСКВАНИЯ Отопление на птицеферма с водни топловъздушни апарати.

Устойчивост на прах и агресивните условия на средата.

Възможност за измиване с вода в края на всеки производствен цикъл. 

РЕШЕНИЕ 90 водни топловъздушни апарата AQUACIKKI.

Прахово боядисан топлообменник въздух-вода с голямо разстояние 

между ламелите. Вентилатор със степен на защита IP 66, функциониращ 

при температура на въздуха до  +80°C. Вентилаторът е монтиран на 

панти, което улеснява почистването.

ПРЕДИМСТВА Високоустойчив на корозия. 

Може да се почиства с водоструйка. 

Топлообменника и вентилатора са лесни за почистване. 

Ефективна дистрибуция на въздуха. 

Отопление на птицеферма
РУСИЯ

ИЗИСКВАНИЯ Отопление на птицеферма с газови топловъздушни апарати. 

Вътрешен монтаж. Работа с природен газ. 

Външна температура −25°C.

РЕШЕНИЕ 1500 топловъздушни апарата Supercikki 80. 

Отоплителна мощност на всеки уред: 80 kW.

ПРЕДИМСТВА Топловъздушните апарати са монтирани от едната страна на навеса.

Газопровода за захранване минава само от едната страна на навеса.

Стабилно и безопасно горене без видим пламък.

Стабилно и сигурно запалване.

ГОДИНА 2015

СЕРИЯ SupErcikki

ИНСТАЛИРАНА
МОЩНОСТ 

120.000 kW




