
BIO-PAL AIR                    
   

Nagrzewnica powietrza BIO-PAL AIR, aby 
zabezpieczyć ciągłość grzania posiada dwie 
komory paleniskowe, które pozwalają na 
załadunek balotów słomy lub kostek typu 
heston. 
Najlepsze efekty daje spalanie słomy o 
wilgotności do 15 % (12÷ 15 MJ/kg).  
 

1. BIO-PAL AIR 750 – moc urządzenia 
750 kW, przyrost temperatury 
powietrza 120°C (+/- 5 ° C) z 
moŜliwością obniŜenia poprzez 
spowolnienie procesu spalania. 

2. BIO-PAL AIR 1100 – moc urządzenia  
1100 kW  ( pozostałe parametry wg  

       tabeli) 
3. BIO-PAL AIR 1500 – moc urządzenia 

1500 kW (pozostałe parametry wg 
tabeli)   

 
WyposaŜenie standardowe nagrzewnicy to: 
dwukomorowy korpus paleniskowy, wymiennik 
wodny ( schładzanie komory paleniskowej, 
przy jednoczesnym wstępnym podgrzaniu 
powietrza wlotowego do generatora), 

wymiennik spaliny powietrze, system 
sterowania, wentylatory komór spalania, 
wentylator główny nadmuchu nagrzewnicy.
  
W przypadku zastosowania zbiornika 
kumulacyjnego w izolacji ciepłochronnej, 
istnieje moŜliwość równoczesnego 
wykorzystania zasilania tradycyjnego układu 
c.o. 
 
PRZEZNACZENIE 
Nagrzewnica BIO-PAL AIR ma zastosowanie 
w suszarniach ziaren zbóŜ, ziół, drewna itd.  
Przystosowana jest do współpracy z 
wszystkimi najczęściej stosowanymi 
suszarniami, zarówno istniejącymi jak i 
nowobudowanymi. 
 
PALIWO 
Nagrzewnica BIO-PAL AIR opalana jest słomą 
zboŜową, rzepakową lub sianem łąkowym w 
postaci balotów i kostek typu „heston”. 
Jako paliwo zastępcze moŜe być stosowane 
drewno kawałkowe, karpy drzew. 
 

 
           URZĄDZENIE NALEśY ZABEZPIECZYĆ  

WYŁĄCZNIE WG  PN-91/B-02413. 
OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO. 
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI OGRZEWA Ń  
WODNYCH SYSTEMU OTWARTEGO. 
WYMAGANIA 
 
 
 
 



Nagrzewnica powietrza BIO-PAL AIR 
 

DANE TECHNICZNE 
Typ nagrzewnicy  750 1100 1500 
Moc znamionowa nagrzewnicy *  [kW] 750 1100 1500 
 [° C] 120 +/- 5 
Temperatura wody – max. [° C] 90 
Ciąg kominowy [Pa] 58 60 64 
Pojemność wodna [m³] 10,2 14,6 
Ilość powietrza [m³/h] 21000 28000 42000 
SpręŜ dyspozycyjny na wylocie [Pa] 500-700 
Ciśnienie robocze - max [MPa] 0,05 
Masa zestawu [kg] 14700 15710 22430 

długość 4890 4890 4890 
szerokość 6850 6850 8490 Wymiary [mm] 
wysokość 4010 4260 5000 

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

  
1. KOMORA SPALANIA 
2. WYMIENNIK CIEPŁA 
3. KANAŁ SPALIN 
4. KOLEKTOR POWIETRZA 
5. POKRYWA 
6. KANAŁ POWIETRZA I 
7. KANAŁ POWIETRZA II 
8. NAGRZEWNICA WODNA 
9. CZOPUH 
10. WENTYLATOR POWIETRZA 
11. KRÓĆCE ZASILANIA I POWROTU 
 
 
Jest to standardowy układ połączeń 
podstawowych podzespołów 
urządzenia. Istnieje moŜliwość 
innego ustawienia w zaleŜności od 
warunków lokalizacji nagrzewnicy 
tzn. ustawienie wentylatora z lewej, 
prawej strony lub z tyłu oraz wylotu 
powietrza na boki lub do góry – 
dlatego wymiary gabarytowe mogą 
ulec zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Ze względu na postęp techniczny i modernizację wyrobu producent zastrzega moŜliwość wprowadzania zmian 


	BIO-PAL Air folder projekt przod
	BIO-PAL AIR folder projekt tylna strona

