
Nagrzewnica szklarniowa Holland
Heater IFH-LCSA pionowa

Nagrzewnica szklarniowa Holland Heater IFH, nagrzewnica gazowa
Nagrzewnice IFH opalane gazem idealnie spełnia wymagania warunków klimatycznych stawianym budynkom
inwentarskim, zapewniając efektywne ogrzewanie w kurnikach i chlewniach, gdzie priorytetem jest intensyfikacja
produkcji zwierząt oraz
redukcja kosztów ich utrzymania. Nagrzewnice są produkowane oraz certyfikowane w Holandii. 
Stosowanie nagrzewnicy gazowej IFH firmy Holland Heater wiąże się z wieloma korzyściami. Urządzenia grzewcze
posiadają energooszczędny system spalania z zamkniętą komorą co gwarantuje bak emisji  CO2 oraz pary wodnej.  
nagrzewnica z zamkniętą komorą spalania Holland Heater wyposażona jest w przewody wykonane z chromowanej
stali nierdzewnej, które odprowadzają spaliny oraz wymiennik ciepła.
Nagrzewnica ma możliwość odzyskiwania ciepła z pomieszczenia inwentarskiego. Urządzenie pobiera ciepłe
powietrze, które gromadzi się pod stropem pomieszczenia i kieruje je ponownie do komory wydmuchu w czterech
kierunkach. 
Prawidłowy rozkład i niezawodną emisję powietrza do strefy przebywania zwierząt hodowlanych gwarantuje system
poziomych i pionowych otworów wywiewnych. Poziomy rozrzut powietrza powoduje zmniejszenie różnicy
temperatur między górną a dolną strefą budynku. Jeszcze lepszy rozkład temperatury można uzyskać poprzez
zamontowanie tuby przedłużającej wentylator. 
Zasada pobierania ciepłego powietrza gromadzącego się w górnej części namiotu ponad nagrzewnicą przedstawia
wideo.
Nagrzewnica pobiera wydmuchuje ogrzane powietrze w 4 kierunkach poziomo. Następnie dochodzi do ścian
pomieszczenia i unosi się do góry.  Zgromadzone powietrze w górnej części tunelu o niższej temperaturze niż powietrze
wychodzące z nagrzewnicy trafia ponownie do urządzenia. 
Nagrzewnice Holland Heater idealnie sprawdzą się w uprawach roślin, które wymagają dłuższego okresu wegetacji w
uprawie szklarniowej papryki, pomidora ogórka i innych warzyw. 
 



                                                                    
 
 

WIdeo
  Prezentacja produktów firmy HollandHeater - 2014 r. 
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IFH LCSA 45
Parametry techniczne nagrzewnica gazowa IFH-LCSA 45 kW: 
Moc [kW]: 45
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 5800
Pobór mocy [Amp.): 2,3
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 3,82
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 5,19
Moc silnika [Watt]: 533
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość [obr./min]: 1365
Waga [kg]: 108
Wymiary [cm]: 97 x 85 x 130

IFH LCSA 60
Parametry techniczne nagrzewnica gazowa  IFH-LCSA 60 kW: 
Moc [kW]: 60
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 7000
Pobór mocy [Amp.): 2,3
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 5,15
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 6,98
Moc silnika [Watt]: 543
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość [R. p/m]: 900
Waga [kg]: 125
Wymiary [cm]: 130 x 85 x 130



IFH LCSA 75
Parametry techniczne nagrzewnica gazowa  IFH-LCSA 75 kW: 
Moc [kW]: 73
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 8670
Pobór mocy [Amp.): 3,2
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 6,17
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 8,38
Moc silnika [Watt]: 753
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość [R. p/m]: 900
Waga [kg]: 138
Wymiary [cm]: 130 x 85 x 130

IFH LCSA 100
Parametry techniczne nagrzewnica gazowa  IFH-LCSA 100 kW: 
Moc [kW]: 95
Gaz: Propan / Gaz ziemny
Przepływ powietrza [m³/h) : 10800
Pobór mocy [Amp.): 6,7
Zużycie gazu (propanu) [kg/h]: 8,24
Zużycie gazu (ziemnego) [m3/h]: 11,19
Moc silnika [Watt]: 1553
Zasilanie [V]: 230 
Prędkość [R. p/m]: 1400
Waga [kg]: 195
Wymiary [cm]: 130 x 95 x 145


