
 
 
 
                          BIO-PAL Air MINI 
 
 
Nagrzewnica powietrza BIO-PAL Air 
MINI przystosowana została do 
współpracy z małymi suszarniami. W 
odróŜnieniu od większych nagrzewnic 
typu BIO-PAL Air model MINI posiada 
jedną komorę paleniskową. 
Urządzenie to skonstruowane zostało 
tak, aby mogło współpracować z 
palnikiem olejowym w okresie przerw 
między kolejnymi załadunkami. 
Podczas gdy temperatura w 
nagrzewnicy spada w wyniku 
dogaszania paliwa, pracę zaczyna 
palnik olejowy, który zabezpiecza 
ciągłość grzania.  
 

PRZEZNACZENIE 
Nagrzewnica BIO-PAL Air MINI 
znajduje zastosowanie w małych 
suszarniach ziaren zbóŜ, ziół, drewna 
itp. Przystosowana jest do współpracy 
z wszystkimi najczęściej stosowanymi 
suszarniami, zarówno istniejącymi jak i 
nowobudowanymi. 
 
PALIWO 
Nagrzewnica BIO-PAL Air MINI 
opalana jest słomą zboŜową, 
rzepakową lub sianem łąkowym. 
Swobodnie moŜna w niej spalać 
równieŜ drewno kawałkowe, gałęzie 
czy teŜ całe karpy drzew. 
 
URZĄDZENIE NALEśY 
ZABEZPIECZYĆ  WYŁĄCZNIE WG  
PN-91/B-02413. OGRZEWNICTWO I 
CIEPŁOWNICTWO. 
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI 
OGRZEWAŃ  WODNYCH SYSTEMU 
OTWARTEGO. WYMAGANIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nagrzewnica powietrza BIO-PAL Air MINI 
 

DANE TECHNICZNE 
Typ nagrzewnicy  300 500 

Moc znamionowa nagrzewnicy * [kW] 300 500 
Przyrost temperatury [°C] 125 +/- 5 

Temperatura wody – max. [°C] 90 
Ciąg kominowy [Pa] 50 54 

Pojemność wodna [m³] 4,4 5,1 
Ilość powietrza [m³/h] 8400 14000 

SpręŜ dyspozycyjny na wylocie [Pa] 500-700 
Ciśnienie robocze - max [MPa] 0,05 

Masa zestawu [kg] 5500 7000 

Wymiary [mm] 

długość komory  H 2200 2500 
długość całkowita  H1 3250 3750 
szerokość komory B 2200 2500 

szerokość całkowita B1 3890 4610 
wysokość komory L 3020 3020 

wysokość całkowita L1 4386 4386 
* Uzyskanie powyŜszych parametrów uwarunkowane jest róŜnorodnością paliw zarówno w zakresie 
wilgotności jak i wartości opałowej. Ostateczna moc urządzenia moŜe ulec zmianie o +/- 10%. 
 

 
1. Komora spalania 
2. Wymiennik spaliny-powietrze 
3. Chłodnica wody 
4. Wentylator 
5. Kanał powietrza 
6. Czerpnia powietrza 

 
Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych dokumentacji generatora, związanych z jego stałą modernizacją i 
udoskonalaniem. PowyŜsza ulotka jest jedynie informacją poglądową i nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego. 


