TM

Guardian
Ohrívace
ˇ
ˇ vzduchu
Guardian 60
Guardian 100
Guardian 250

Nejlepší cesta k vysoce kvalitnímu
a spolehlivému ohřevu ve stájích.

Vyrobeny na základě 40 letých zkušeností společnosti L.B.White s vytápěním v zemědělství, ohřívače
vzduchu Guardian nabízí efektivní řešení přímého
ohřevu vzduchu s kombinací různých výstupních
výkonů, konfigurací zapalování a možností zapojení.
Všechny výrobky jsou na velice vysoké úrovni.
Spolehlivý a ekonomocký ohřev
Časem prověřená technologie přímého ohřevu
vzduchu dokáže dodat stálý a spolehlivý zdroj tepla
do stájí. V závislosti na různých požadavcích různé
produkce zvířat ověřené a výkoné ohřívače vzduchu
Guardian nabízí:
■ Ekonomická konstrukce přímého ohřevu
■ Výrobky o výkonech:

- 17,6 [kW]
- 29,3 [kW]
- 73,3 [kW]
■ Možnost regulace výstupních teplot
■ Tři možnosti zapalování
- Elektronické
- Pilotní plamínek
■ Možnost vnitřní i venkovní instalace
Všechna topidla L.B.White splňují všechny požadavky plynoucí pro certifikaci CE a navíc je i převyšují.
Vyspělá kontrola pomocí Service
Saver™

Spolehlivá konstrukce s minimálními nároky na údržbu
Ohřívače vzduchu L.B. White nabízí vynikající výkon
s možností volby paliva propan-butanu nebo
zemního plynu. L.B. White Guardian také charakterizuje vysoká teplotní ochrana, vzduchové spínání,
spolehlivý provoz a kompletně zakrytý motor pro
zajištění bezpečnosti. Důraz je kladen na vysokou
kvalitu, použití nekorodujících materiálů a masivní
kryt pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti
s ohledem na pravidelný provoz zařízení Guardian
i v obtížných podmínkách prasečáků.
Výborně připravený, technicky
jednoduchý a uživatelsky vstřícný
S více než 50-ti lety zkušeností v oboru ohřevu
s přímým hořením
a řešením sálavým
ohřevem, pouze
L.B. White nabízí
kvalitní, technicky
odzkoušené
a uživatelsky
vstřícné výrobky.
Můžete se
spolehnout, že
Vám nabídneme
topidla, která
splní Vaše
potřeby.
Pro více informací

U všech ohřívačů Guardian je dostupná technologie
Service Saver™ neustále monitorující funkčnost
zařízení (není nutností). Service Saver Vám může
ušetřit čas i peníze určené na jíné účely poukázáním na potencionální závadu s rychlostí a přesností.

Pro více informací jak pomocí topidel L.B. White
snížit náklady a zároveň zvýšit produkci prosím
kontaktujte naše lokální L.B. White dodavatele nebo
přímo L.B. White na tel. č.: +44 01 764 683 365
nebo 800-345-7200.
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Guardian Technická specifikace topidel

Označení modelu:
Tepelný výkon (kW):
Maximální regul.
Minimální regul.
Zapalování:
Elektronické
Pilotní plamínek
Spotřeba paliva (max.):
Propan-butan (kg/hod)
Zemní plyn (m3/hod)
Množství ohřátého vzduchu (m3/hod):
Tlak plynu na vstupu:
Topidla pracují s tlakem vyplívajícím
z požadavku° dané země
Elektrické připojení (V / Hz / fáze):
Ampéry (startovací / za provozu)
Elektrické zapalování
Zapalování pilotním plamínkem
Materiál konstrukce:
Rozměry (cm):
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost neto (kg):
Skladovací hmotnost (kg):
Sada pro pověšení:
Odvod výfukových plynu° :
Regulátor druhého stupně:
Termostat:
Filtr na výstupu:
Připojovací hadice (3 m):
Možnosti instalace:
Vnitřní instalace
Vnější instalace
CE Certifikát:

Guardian 60

Guardian 100

Guardian 250

17,6
8,8

29,3
14,7

73,3
46,9

Ano

Ano

Ano
Ano

1,28
1,73
411

2,1
2,88
685

5,29
7,19
1 799

Ano
200 / 50 / 1

Ano
220 / 50 / 1

Ano
220 / 50 / 1

1,2 / 0,4
Ocel s Tri-shield
ochranou*

3,6 / 1,2
Ocel s Tri-shield
ochranou*

3,9 / 1,3
3,9 / 1,3
Galvanizovaná
ocel**

54
36
46
24
26
D
D
D
D
S
D
D
Ano
Ano
Ano

75
36
46
29
32
D
D
D
D
S
D
D
Ano
Ano
Ano

78
47
72
53
57
D
D
D
D
S
D
D
Ano
Ano
Ano

* Tri-shield ochrana se skládá ze 3 unikátních vrstev: nekorodující tepelně galvanizovaná ocel, epoxidová vypálená barva a povrchová úprava termoset polyesterem.
** Exkluzivní Tri-shield ochrana na požádání
S = Standardně D = Možnost dodávky

L.B. White ohřívače vzduchu
Guardian jsou certifikovány:

Kvalitní topidla, na která se mu°žete spolehnout.
ETsystem - Ing. Jozef TÁRNOK
+420 381 252 992
+420 381 253 228, fax
info@etsystem.com

Váš L.B. White Importér:
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