
Топловъздушни апарати за директно или индиректно (посредством въздуховодна мрежа) подаване на 
обработения въздух. Горивна камера и топлообменник изцяло изработени от неръждаема стомана AISI 
430. Съоръженията се предлагат във версии с осов или центробежен вентилатор. Електронна система за 
контрол и безопасност. Корпусът е изработен от прахово боядисани панели от поцинкована ламарина. 
Панелите са изолирани с листова изолация. Топловъздушните апарати са специално разработени за 
монтаж в парници, оранжерии и други сгради със сходно предназначение. Предлага се голяма гама от 
аксесоари за топловъздушните апарати от серията AGRI.
Съоръжението може да се окомплектова, както с газови, така и с нафтови горелки.

Топлообменник от специална неръждаема стомана: сърцето на машината.

Патентован високоефективен топлообменник, в който 
потока на пресния въздух се засреща на противоток с 
димните газове, което увеличава топлообменната 
ефективност. Легираната с 18% хром неръждаема стомана 
гарантира пълна защита от корозия. 

Топлообменникът се състои от:

- Цилиндрична реверсивна горивна камера, с отвор за 
наблюдение на пламъка.

- Топлообменни елементи с турбулатори
- Фукс с голяма ревизионна врата за лесно почистване и 

обслужване. 

ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ ЗА 
ОКАЧЕН МОНТАЖ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ

СЕРИЯ  

- не се заема излишно място на земята, което може да се оползотвори за засаждане на култури.
- монтажа може да бъде постоянен, без да се налага демонтиране в края на сезона.
- позиционирането в предната част на парника позволява, засмукването на пресен въздух и 

отвеждането на димните газове да става без да е необходимо да се правят отвори в тавана.
- разпръскваната вода от напоителната система не попада директно върху топловъздушния апарат.
- топловъздушните апарати AGRI-P с осов вентилатор могат да се монтират, както хоризонтално, така 

и вертикално, в зависимост от формата на парника.  

Предимства на версията за окачване.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С:

ДИРЕКТИВА ЗА ГАЗ 90/396/CEE
ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ 73/23/CEE

МАШИННА ДИРЕКТИВА 89/392/CEE
ДИРЕКТИВА ЗА 

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ 89/336/CEE

AGRI-P



2

Модел М. ед. AGRI-P 60 AGRI-P 85 AGRI-P 120 AGRI-P 175 AGRI-P 240

Номинална отоплителна мощност
kW 60,0 85,0 115,9 175,0 240,0

kcal/h 51.600 73.100 99.700 150.500 206.400

Полезна отоплителна мощност
kW 52,2 74,0 100,8 152,3 208,8

kcal/h 44.900 63.590 86.680 130.930 179.570

Дебит на въздуха Nm3/h 4.100 5.700 8.300 12.500 17.000

Електродвигател
осов вентилатор kW 0,40 0,53 1,00 1,30 2,20

центробежен вентилатор kW 0,75 0,75 1,50 2,00 –

Ел. захранване
монофазно V - 50Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ – –

трифазно V - 50Hz – 400 3N ~ 400 3N ~ 400 3N ~ 400 3N ~

Топлинните характеристики са сертифицирани.

Модел
Габаритни размери mm Комин

Ø mm
* Тегло Kg

A B C D AGRI-P AGRI-P/R
AGRI-P AGRI-P/R 60 950 500 860 1.620 130 92 115
AGRI-P AGRI-P/R 85 950 550 925 1.715 130 107 132
AGRI-P AGRI-P/R 120 1.210 650 1.080 2.045 180 160 191
AGRI-P AGRI-P/R 175 1.470 750 1.230 2.370 180 220 275
AGRI-P 240 1.900 950 1.500 – 200 380 –

*Топловъздушен апарат, оборудван с горелка и панел за кръгъл въздуховод.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ AGRI-P СЕРИЯ

С осов 
вентилатор

С центробежен
вентилатор




