
Vandeninis kaloriferis - LEO AGRO 52 CR | Flowair

Vandeninis kaloriferis, atsparus dulkėms ir vandeniui (IP66) ašinis
ventiliatorius, lengvai valomas, skirtas agresyvioms aplinkoms,
auto plovykloms, šiltnamiams, baseinams, korozijai atspariu
sluoksniu dengtas trijų eilių šilumokaitis, 17-52 kW šildymo galia,
ABS plastiko korpusas, oro srautas 3500 m³/val., ventiliatoriaus
galia 415 W, svoris 27 kg, GARANTIJA 2 metai

Gamintojas:

Techniniai duomenys

Pagrindiniai duomenys

Šildymo galia prie 90/70°C
vandens bei 0°C oro
temperatūros

kW 52,1

Šildymo galia prie 60/40°C
vandens bei 20°C oro
temperatūros

kW 16,7

Oro nupūtimo atstumas
(matuojant horizontaliai ties
0.5 m/s greičio riba)

m 20

Paskirtis Automobilių plovyklų,
šiltnamių, baseinų šildymas

Maks. oro srautas m³/val. 3500

Ventiliatoriaus duomenys

Maitinimas V/Hz 230/50

Maks. naudojama srovė A 1,8

Maks. naudojama galia W 415

Ventiliatoriaus tipas Standartinis AC

IP / Izoliacijos klasė 66 / F

Maks. akustinio slėgio lygis
5 m atstumu nuo įrangos,
1500 m³ patalpoje su
vidutiniu garso sugėrimo
koeficientu

dB(A) 51

Instaliacijos duomenys

Maks. darbinė aplinkos
temperatūra

°C 60

Maks. paduodamo vandens
temperatūra

°C 95

Maks. darbinis slėgis MPa 1,6

Vandens pajungimas Ø " ¾

Kiti duomenys

Šilumokaitis Dengtas korozijai atspariu
sluoksniu, trijų eilių

Korpusas ABS plastikas

Matmenys

Plotis mm 715

Gylis mm 500

Aukštis mm 660

Svoris kg 27,0

Svoris pripildžius vandeniu kg 29,3

Matmenys



Šiluminės galios lentelės

LEO AGRO 52 CR oro srautas = 3500 m³/val.

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 PT Qw ∆pw Tp2

°C kW l/val. kPa °C kW l/val. kPa °C

Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C

0 52,1 2300 31,0 41,5 45,1 1980 24,0 36,0

5 48,2 2120 27,0 44,0 41,3 1810 21,0 38,5

10 44,3 1950 23,0 46,5 37,5 1650 20,0 41,0

15 40,6 1790 20,0 49,0 33,8 1490 16,0 43,5

20 36,9 1630 19,0 51,5 30,2 1330 13,0 46,0

Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C

0 38,1 1670 18,0 30,5 31,1 1350 14,0 24,5

5 34,3 1500 17,0 33,0 27,4 1190 11,0 27,0

10 30,7 1340 14,0 35,5 23,8 1040 9,0 29,5

15 27,1 1180 11,0 37,5 20,2 880 7,0 32,0

20 23,5 1030 9,0 40,0 16,7 730 6,0 34,0

PT - atiduodama šiluminė galia
Tp1 - patalpos temperatūra
Tp2 - išpučiamo oro temperatūra
Tw1 - paduodamo į šilumokaitį vandens temperatūra
Tw2 - grįžtančio iš šilumokaičio vandens temperatūra
Qw - vandens pratekėjimas per šilumokaitį
Δpw - vandens slėgio kritimas šilumokaityje

LEO AGRO CR / HP cheminių medžiagų atsparumas

Cheminės medžiagos Koncentracija Atsparumas
LEO AGRO CR LEO AGRO HP

Vandenilio sulfidas 1 - 5 PPM Puikus
Druskos rūgštis 5% Puikus
Druskos rūgštis 10% Puikus



Druskos rūgštis 20% Puikus
Druskos rūgštis 30% Geras
Sieros rūgštis 5% Puikus
Sieros rūgštis 10% Puikus
Sieros rūgštis 20% Puikus
Sieros rūgštis 30% Geras

Fosforo rūgštis 5% Puikus
Fosforo rūgštis 10% Puikus
Fosforo rūgštis 20% Puikus
Fosforo rūgštis 30% Puikus
Fosforo rūgštis 50% Puikus

Acto rūgštis 10% Geras
Trichloroetilenas Geras

Metilo alkoholis (metanolis) Geras
Toluenas (metilbenzenas) Geras

Aprašymas

LEO AGRO oro šildytuvai - kaloriferiai yra specialiai pritaikyti agresyvioms sąlygoms, todėl jie puikiai tinka šildyti dideles
patalpas, kuriose yra daug dulkių, didelė drėgmė ir korozijos poveikis dėl cheminių medžiagų, pvz.: paukštynuose, kiaulidėse,
galvijų ir žirgynų fermose, plovyklose, džiovyklose, nuotekų valymo įrenginių patalpose ir kitur. LEO AGRO šildytuvai yra
neinertiški: didelis galingumas leidžia greitai ir tolygiai sušildyti patalpas; saugūs ir lengvai valomi. LEO AGRO vandeniniai
kaloriferiai yra gaminami trimis skirtingais korpusais: 1) metaliniu korpusu, 2) plastikiniu korpusu ir 3) atidaromu korpusu.

1) LEO AGRO ST metalinis korpusas yra pagamintas iš antikoroziniu sluoksniu dengto cinkuoto plieno,
pasižymi atsparumu braižymams, karščiui, šalčiui, korozijai ir kitų oro sąlygų poveikiui. Specialus šilumokaitis yra dengtas
epoksidu ir specialiu antikoroziniu sluoksniu. Didesni tarpai tarp šildymo plokštelių (4 mm) bei pastorintos plokštelės leidžia
greitai išvalyti nešvarumus aukšto slėgio plovimo įranga. Plovimo metu plokštelės nesideformuoja, o kaloriferio korpuse
susikaupusį vandenį leidžia lengvai pašalinti apatinėje ir viršutinėje šildytuvo korpuso dalyje esantys vandens išleidimo
kamščiai. LEO AGRO šildytuvus rekomenduojama naudoti didelėse patalpose, kuriose išsiskiria daug amoniako (iki 25 ppm),
yra daug oro dulkių ir didelė drėgmė: vištidėse, lentpjūvėse, automobilių plovyklose, baseinuose.

2) LEO AGRO CR – plastikinis korpusas, antikoroziniu sluoksniu dengtas šilumokaitis su pastorintomis
plokštelėmis bei didesniais tarpais (4 mm). Labiausiai tinka drėgnoms bei vidutinio užterštumo patalpoms, tokioms kaip: 
plovyklos, baseinai, šiltnamiai. Galima plauti su aukšto slėgio plovimo įranga.

3a) LEO AGRO SP ir HP pagrindinis privalumas - lengvai atidaromas korpusas, kuris užtikrina gerą priėjimą
prie šilumokaičio patogiam jo valymui iš abiejų pusių (1 pav.). LEO AGRO SP ir HP modeliuose ventiliatorius yra šildytuvo
priekyje, jis traukia nuo šilumokaičio šilumą ir ją išpučia į patalpas net 28 m atstumu.



1 pav.: patogus įrenginio valymasSP modelių šilumokaičiai yra dengti epoksidu (pasižymi atsparumu amoniakui), jie yra skirti
agresyvioms aplinkoms, tokioms kaip paukštidės ir džiovyklos. SP modelius kaip ir standartinius LEO AGRO modelius galima
naudoti patalpose, kuriose išsiskiria amoniakas (iki 25 ppm).

HP modelių šilumokaičiai yra dengti keliais sluoksniais specialių antikorozinių dažų ir yra skirti šildyti LABAI agresyvias
patalpas: kiaulides ir nuotekų valymo įrenginių patalpas. Šildytuvai pasižymi atsparumu daugeliui korozinių junginių, juos taip
pat galima valyti suspaustu oru ar plauti aukšto slėgio plovimo įranga.

3b) LEO AGRO HT modeliai yra specialiai sukurti greitam ir efektyviam didelės kubatūros patalpų šildymui,
kuriose yra oro tarša kietosiomis dalelėmis, didelė drėgmė ar koroziją skatinanti aplinka: kiaulidės, vištidės. LEO AGRO HT
kaloriferių šilumokaičiai dengti specialiais antikoroziniais dažais, lengvai atidaromas korpusas užtikrina gerą priėjimą prie
šilumokaičio iš abiejų pusių patogiam jo valymui. Šildytuvo priekyje esantis ventiliatorius traukia nuo šilumokaičio šilumą ir
ją išpučia net iki 54 m atstumu (oro srautas siekia 10000 m3/val.). Galima rinktis ir LEO AGRO HT INOX versiją, kurios
korpuso metalinės detalės bei šilumokaičio rėmas ir vamzdeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno.

2 pav.: su 6-ių krypčių difuzoriumiPapildomai prie LEO AGRO SP/HP/HT modelių galima jungti 6-ių krypčių difuzorių (2
pav.), kurio pagalba:

6-iomis kryptimis tolygiai išpučiamas oras po visą patalpą;
Užtikrinamas pastovus temperatūros pasiskirstymas;
Mažinama amoniako koncentracija;
Mažinamas drėgmės lygis patalpoje.

Visi LEO AGRO modeliai naudoja IP66 apsaugos klasės ventiliatorius su pastorintomis plastikinėmis mentėmis, kurios
yra atsparesnės susidėvėjimui. Ventiliatorius pagamintas tokiu būdu, kad didėjančios apkrovos (pvz.: šilumokaičio tarša
dulkėmis) kaip galima mažiau įtakotų jo darbą.

LEO AGRO vandeninius kaloriferius verta rinktis, nes:

Šildytuvai yra sukurti ir pagaminti kompanijos FLOWAIR. Ši kompanija specializuojasi tik tokių šildytuvų
gamyboje ir yra numeris vienas konkurencingoje Lenkijos rinkoje !
Skirti agresyviai aplinkai, žemės ūkiui – aukščiausios kokybės dalys, atsparumas cheminiam poveikiui, drėgmei,
dulkėms, korozijai.
IP66 ventiliatorius. Šie ventiliatoriai su pastorintomis plastikinėmis mentėmis yra tinkami naudoti dulkėtose ar
drėgnose patalpose.
Lengvai valomas – šildytuvo nereikia išmontuoti, galima valyti suspaustu oru arba vandeniu. Tarpai tarp šilumokaičio
plokštelių yra didesni, jos yra pastorintos, kad nesideformuotų valant.
Galimybė pajungti 6-ių krypčių difuzorių. LEO AGRO SP/HP/HT modeliai gali būti naudojami kartu su 6-ių
krypčių difuzoriais, užtikrinančiais pastovų temperatūros pasiskirstymą patalpoje, mažesnę amoniako koncentraciją ir
mažesnį drėgmės lygį.
Kokybės garantija – tai europietiškas gaminys, kurio techniniai parametrai atitinka deklaruojamas vertes, pažymėtas
CE sertifikatu.
Lengvas montavimas. Dėl nedidelio svorio ir specialių montavimo kronšteinų LEO AGRO kaloriferius yra lengva
sumontuoti.
Plačios pritaikymo galimybės: paukštynai, kiaulidės, galvijų ir žirgynų fermos, skerdyklos, lentpjūvės, automobilių
plovyklos, šiltnamiai, baseinai, džiovyklos, nuotekų valymo įrenginių patalpos ir kiti objektai, kuriuose galima oro
tarša ir didelė drėgmė.



Valdymo sistemos

ON/OFF valdymas

Vandeninis kaloriferis yra valdomas patalpos termostato pagalba. Patalpos temperatūrai nukritus žemiau nustatytos
temperatūros, patalpos termostatas įjungia oro šildytuvą.

Savybės:

Maža šiluminė inercija;
Nedidelės investicijos;
Lengva naudoti;
Nepriklausomas kiekvieno įrenginio valdymas;
Laipsniškas oro srauto reguliavimas.

R55 termostatas valdo SRQ2d vožtuvą.

TRa ventiliatoriaus greičio reguliatorius leidžia keisti ventiliatoriaus greitį 5-iomis pakopomis.

R55 termostatas valdo vožtuvą per SZS AGRO HT valdymo pultą.

SZS AGRO HT savybės:



Leidžia keisti ventiliatoriaus sukimosi kryptį (kairė/dešinė);
ON/OFF valdymas;
Signalizuoja apie normalų įrenginio veikimą ar gedimą;
Apsauga nuo fazių sekos sumaišymo, įtampos asmetrijos bei fazių dingimo elektros instaliacijoje.

Montavimas

LEO AGRO ST kaloriferių montavimo būdai

 

 

LEO AGRO SP/HP kaloriferių montavimo būdai



 

 

LEO AGRO CR kaloriferių montavimo būdai

 

 

LEO AGRO HT kaloriferių montavimo būdai
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