Topné systémy
pro zajištění optimální teploty
ve stájích chovu drůbeže

Topné systémy – optimální teploty zajistí ve stáji vysokou užitkovost
Optimální teploty ve stáji velký vliv zdravi a užitkovost
zviřat. Díky mnoha místům s různým klimatem, nelze
využívat pouze jednoho typu vytápění. Cílem je: s
maximálním využitím, optimálně přivést teplo ke zvířatům, při co možná nejnižších nákladech na energie.

Firma Big Dutchman má v nabidce různé systémy
vytápění, které můžou být provozovány na plyn,
topný olej nebo horkou vodu. Nechte si prosím
proto poradit od našich prodejců, který z nabízených
systémů je pro vaši stáj ten pravý.

JET MASTER a plynový zářič – topidla se 100 % využitím tepla
1. JET MASTER pro provoz na plyn
Topidla typu JET MASTER jsou dodávány pro
provoz na zemní plyn nebo propan. Jsou termostaticky ovládané a mají pojistku plamene.
Znamená to, že pokud z jakéhokoli důvodu zařízení nezapálí plamen, nebo zhasne, je ihned
automatichy zastaven přívod plynu. Tím se
zabrání proudění nespáleného plynu do
vytápěného prostoru. Zabudovaný ventilátor
zajišťuje velký dosah a tim dobré rozložení
teplého vzduchu. Navíc lze topidla doplnit o
podávací ventilátory, které zejména u velmi
dlouhých stájí zajistí rovnoměrné rozdělení
teplého vzduchu. Podávací ventilátory jsou
instalovány ve vzdálenosti ca. 20 - 30 m od topi-

Díky nové řidící jednotce typu BCU (Burner Control Unit)
lze ve stáji vyrovnat nerovnoměrné teploty, tak že zařizení
JET MASTER se bude přepínat do funkce „pouze ventilátor“ => funkce podávacího ventilátoru. Vytvořené teplo
pak na 100 % využijí zviřata => žádné ztráty tepla.

JET MASTER GP 70

JET MASTER NG-L 80

Typ

GP 14

GP 40

GP 70

NG-L 80

GP 95

NG-L 100

GP 120

Výkon (kW)
Spotřeba plynu:
- zemni plyn (m3/h)
- propan (kg/h)
Připojení
Průtok vzduchu (m3/h)
Hlídač proudu vzduchu
Hlídání plamene
Dosah (m)
Hmotnost (kg)

14

40

70

80

95

100

120

1,5
1,1
Rp 1/2˝
1200
Ionizační
15
13

3,9
2,9
Rp 1/2˝
3900

6,8
5,0
Rp 3/4˝
4500

7,7
5,7
Rp 3/4˝
4100

9,2
6,8
Rp 3/4˝
6500

9,7
7,2
Rp 3/4˝
7500

11,7
8,6
Rp 3/4˝
8000

mikrospínač

Tlak. spínač

mikrospínač

Tlak. spínač

mikrospínač

Ionizační
50
27

FotoIočlánek Ionizační
50
40
49
37

mikrospínač
Ionizační

40
24

Elektrické připojení: 230 V, 50 Hz pro všechny typy;
Připojovaci tlak: 20 mbar pro zemní plyn a 50 mbar pro propan

2. JET MASTER pro provoz na topný olej
Typ

P 40

P 60

P 80

P 100

P 120

Výkon (kW)
40
Spotřeba (l/hod)
4
Průtok vzduchu (m3/h) 4400
Dosah (m)
30
Hmotnost (kg)
48

60
6
6200
40
51

80
8
7700
50
55

100
10
7700
50
55

120
12
7700
50
65

Elektrické připojení: 230 V, 50 Hz pro všechny typy;
Hlídání plamene prostřednictvím fotočlánku
JET MASTER P 100

FotoIočlánek Ionizační
60
40
56
45

3. Plynový zářič – pro zónové vytápění

Plynový zářič Typ M8

Plynový zářič Typ G12

Plynové zářiče se použivají zejména tam, kde je na
určitou dobu potřeba zajistit zviřatům chovaným na
ohraničené ploše intenzivní přísun tepla. Mezi tato
zvířat patři především krůty, kachny, kuřata a kuřice
během fáze odchovu.
Typ
Výkon (kW)
Připojovaci tlak: - zemni plyn (mbar)
- progan (mbar)
Pilotni plamen
Instalační výška (cm)
Hmotnost (kg)

M8

G 12

5
20-50
20-1400

12
28
28
x
130-170
7

90-150
1,5

Elektrické připojeni pro zářič typ G 12: 230 V, 50 Hz

Použiti plynových zářičú typ M 8 ve stáji pro odchov krůt

Topidla typu RGA s odvodem spalin a nízkou energetickou náročností
Topidle typu RGA jsou dodávána pro provoz na plyn,
nebo topný olej. Pracují s uzavřeným spalováním,
tzn. že vzduch stáje není zatěžován kouřem a škodlivými plyny. Ty jsou prostřednictvim komínu odvá-

děny do venkovního prostoru. Zabudovaný ventilátor
zajišťuje velký dosah a tim dobré rozložení teplého
vzduchu ve stáji.

U topidla typu RGA 100 je čerstvý vzduch
nasáván dvouplášťovým komínem. Ten
zajišťuje, předehřáti nasávaného vzduchu
před vstupem do stáje.

RGA 95 – zařizení pro provoz na topný olej s komínem pro odvod spalin

Typ

RGA 60

RGA 95

RGA 100

Výkon (kW)
60
Palivo
topný olej
5600
Průtok vzduchu (m3/h)
Hlídač proudu vzduchu
Dosah (m)
35
Hmotnost (kg)
82

95
topný olej
7000
50
132

50-95
propan/z.p.
7000
Tlak. spínač
40
110

Elektrícké připojení: 230 V, 50 Hz; připojeni plynu RGA 100: RP 3/4“
Hlídáni plamene prostřednictvím fotočlánku

RGA 100 – plynové topidlo s komínem pro odvod spalin

Temné zářiče – vytápění zářivým teplem, srovnatelné se slunečním zářením
Temné zářiče jsou topné systémy využívající spalování plynu a vydávající především sálavé teplo. Toto
sálavé teplo je srovnatelné se slunečním a proniká
vzduchem téměř bez ztrát. To znamená, že je aktivní
pouze tam, kamdopadá a teprve pak se měním v
teplo, které lze vnímat. Ve spojení s chladnějším
okolním vzduchem tak vzniká přijemná pocitová
teplota.
Čerstvý vzduch potřebný pro spalování je přisáván
z venkovního prostoru. Spaliny jsou odváděny ven
prostřednictvim komínu. Díky tomu není vzduch
stáje zatěžován kouřem a škodlivým plyny.
Při využití temných zářičů k vytápěni, lze snížit náklady
na energie oproti přímotopným systémům až o 15 %.

Využití temných zářičů ve stáji výkrmu kuřat

HEAT MASTER – konvektorové teplovodní topidlo
HEAT MASTER pracuje na teplovodní bázi. Horkou
vodu může dodávat plynový kotel, kotel na LTO, nebo
ještě lépe je využívat zbytkového tepla motorového
generátoru elektrického proudu, či zařízení pro výrobu
bioplynu. Zařízení HEAT MASTER se skládá z lamelo-

vého registru, ventilátoru a rozdělovače. Firma Big
Dutchman má v nabídce dva modely. HEAT MASTER
40 visí uprostřed stáje cca. 1 m nad zvířaty. vzduch je
nasáván z horního prostoru stáje a je veden skrz lamelový registr, v kterém proudí horká voda.

Ventilátor pak tlačí ohřátý vzduch dolů, směrem ke
zvířatům. Optimální rozdělení teplého vzduchu zajišťuje šestiboký rozdělovač s výfukovými otvory, které
jsou opatřeny lamelami s možnosti samostatného
nastavování.
Typ HEAT MASTER 50 visí vodorovně a nasává vzduch
horizontálně a rovněž jej tak i vyfukuje.
HEAT MASTER 40

Výkon (kW)*
40
Průtok vody (m3/hod)
1,7
Připojení vody
1“ AG
7000
Průtok vzduchu (m3/h)
Dosah
14 m do stran
Hmotnost (kg)
100

HEAT MASTER 50
50
1,7
11/4“ AG
9000
40 m
110

* nominálni výkon při 90 °C vstupní tepl. vody a 35°C nasávaného vzduchu.
Elektrické připojení: 3 fáze 400 V, 50 Hz

Využití topidla HEAT MASTER 40 ve stáji výkrmu kuřat
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