
СЕРИЯ

piGGY

Газовите топловъздушни апарати PIGGY са изключително високоефективни. Те са специално разработени за 
отопление на свинеферми. Специалната атмосферна газова горелка гарантира висока производителност, както 
при работа на метан, така и на пропан-бутан. Високото ниво на безопасност се гарантира от системата за контрол 
на пламъка, посредством йонизация, двоен термостат и пресостат.  
Солидният корпус на топловъздушния апарат е изработен от неръждаема стомана със степен на защита IP 44 , 
което прави съоръжението напълно устойчиво на корозия, а това означава, че може да бъде монтирано, както на 
закрито, така и на открито. Корпусът може да бъде лесно разглобен, без да се налага разкачането на каквито и да 
било връзки. Това значително улеснява поддръжката и обслужването на уреда.
Високоефективният осов вентилатор подсигурява оптималната скорост на подаване на въздуха през 
вентилационната решетка на топловъздушния апарат, което гарантира отличната дистрибуция на топлина към 
помещението.

Газови топловъздушни 
апарати, специално 

предназначени за 
свинеферми.

 Безопасни, ефективни, 
издръжливи: разумният 

избор на фермера.

Пример за инсталиране на piGGY 

Пример за инсталиране на piGGY в свинеферма 

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел М. ед. piGGY 25

Номинална отоплителна мощност
kW 25

kcal/h 21.500

Дебит на въздуха m3/h 600

Температурна девиация k 120

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

Степен на защита ip 44

Q  При запитване се предлагат персонализирани технически характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ piGGY СЕРИЯ

Вентилатор

Горелка

В СЪОТВЕТСТВИЕ С:
МАШИННА ДИРЕКТИВА 2006/42/EEC

ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 
2006/95/EEC

ДИРЕКТИВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ 2004/108/ECC



СЕРИЯ

AquApiGGY

AquApiGGY са водни топловъздушни апарати, специално проектирани за инсталиране в свинеферми. 
Високоефективният топлообменник е изработен от устойчиви на корозия материали. Осовият вентилатор има 
степен на защита IP 55 и е устойчив на въздух с високи температури. Голямата далекобойност на въздушната 
струя и въздухоразпределителната решетка гарантират ефективната дистрибуция на въздуха. Почистването и 
поддръжката стават бързо и лесно през отварящите се панели на корпуса.
AquApiGGY 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 животни.

Водни топловъздушни 
апарати, предназначени за 

монтаж в свинеферми. 
Предимства: чист въздух, 

висока устойчивост.

Пример за инсталиране на AquApiGGY в свинеферма

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ AquApiGGY СЕРИЯ

Модел AquApiGGY М. ед. 15 25

Вода iN/OuT °c Въздух inlet °c

Дебит на въздуха m3/h 1.600 4.500
Ел. захранване V-Hz-ph 230-50-1 400-50-3N
Габаритни размери mm 500x450x300 700x643x600
Тегло kg 30 45

90/70

30
Дебит на водата l/h 480 1.240
Пад на налягане на водата kpa 0,9 3,6
Отоплителна мощност kW 10,7 28,2

25
Дебит на водата l/h 530 1.390
Пад на налягане на водата kpa 1,1 4,4
Отоплителна мощност kW 12,0 31,5

20
Дебит на водата l/h 590 1.540
Пад на налягане на водата kpa 1,3 5,3
Отоплителна мощност kW 13,4 34,9

80/65

30
Дебит на водата l/h 540 1.410
Пад на налягане на водата kpa 1,1 4,6
Отоплителна мощност kW 9,2 24,0

25
Дебит на водата l/h 610 1.600
Пад на налягане на водата kpa 1,4 5,8
Отоплителна мощност kW 10,5 27,3

20
Дебит на водата l/h 690 1.800
Пад на налягане на водата kpa 1,7 7,2
Отоплителна мощност kW 11,8 30,6

Q  При запитване се предлагат персонализирани технически характеристики.

Пример за инсталиране на AquApiGGY в свинеферма

В СЪОТВЕТСТВИЕ С:
МАШИННА ДИРЕКТИВА 2006/42/EEC

ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ 2006/95/EEC

ДИРЕКТИВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СЪВМЕСТИМОСТ 2004/108/EEC

1. Топлообменник вода-въздух
2. Осов вентилатор
3. Въздухоразпределителна решетка
4. Вход топла вода
5. Изход студена вода
6. Ревизионен отвор
7. Ключалка за отваряне/затваряне 
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ



Отопление на свинеферма
БЕЛАРУС

Отопление на свинеферма
ИТАЛИЯ

ГОДИНА 2014÷2016

СЕРИЯ AquApiGGY

ИНСТАЛИРАНА
МОЩНОСТ 

5.000 kW

ГОДИНА 2016

СЕРИЯ piGGY-Sp

ИНСТАЛИРАНА 
МОЩНОСТ

1.200 kW

ИЗИСКВАНИЯ Отопление на свинеферма с водни топловъздушни апарати. 

Съоръженията трябва да издържат на агресивната среда в 

свинефермата. Лесен достъп за поддръжка и почистване.

РЕШЕНИЕ Доставка на  200 водни топловъздушни апарати AQUAPIGGY 25. 

Таванен монтаж 360° въздушен дифузор.

Високоефективен осов вентилатор с пластмасов пропелер.

Топлообменник с антикорозионно покритие.
Корпус от неръждаема стомана с отварящи се панели.

ПРЕДИМСТВА Отопление с чист горещ въздух. Устойчив на корозия.

Висока топлинна ефективност.

Лесен достъп за почистване.

ИЗИСКВАНИЯ Отопление на свинеферма с газови топловъздушни апарати. 

Да не се монтират съоръжения в помещенията на свинефермата.

Да няма вътрешни газопроводи в помещенията.

РЕШЕНИЕ Доставка на  30 газови топловъздушни апарати PIGGY-SP. 

Външен монтаж с трансферна решетка през стената на фасадата. 

Работа със 100% пресен въздух.

Корпус от неръждаема стомана. 

ПРЕДИМСТВА Напълно безопасни, без вътрешни газопроводи. За горенето не се 

използва вътрешен въздух. Постоянен приток на пресен въздух. Висока 

топлинна ефективност.

Лесен достъп за почистване и поддръжка.




