
Promienniki ciepła

Megasun 12 - EID

Firma Alke produkuje 
nagrzewnice gazowe od 35 lat. 
Od samego początku główny 
nacisk skierowany został na jak 
najwyższą jakość, oraz 
wydajność. Dzięki czemu 
urządzenia cechuje 
bezawaryjna praca przez wiele 
lat. Obecnie firma Alke wysyła 
swoje nagrzewnice do ponad 
80 krajów na całym świecie.  
Jeśli chodzi o jakość wykonania 
i działania gazowych 
nagrzewnic produkty firmy Alke 
stanowią klasę samą dla siebie.

Wyjątkowe promienniki

Podczerwone ciepło
Podczerwone nagrzewnice firmy 
Alke działają na tamikich samych 
zasadach jak słońce. Przed 
ogrzaniem powietrza, ciepło w 
postaci fal podczerwonych 
dociera do ptaków i powierzchni 
gdzie jest potrzebna najbardziej. 
Ciepło przy podłodze pozwala 
szybciej wyschnąć odpadom i 
utrzymuje stężenie amoniaku na 
niskim poziomie. Ciepło jest 
przechwytywane i przetwarzane 
przez co oszczędza się energię.
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 Nagrzewnica Alke Megasun 12 zapewnia wydajne 
podczerwone promieniowanie cieplne dla różnych 
zastosowań w hodowli drobiu 

 Wewnętrzny odizolowany stożek zwiększa utrzymanie 
większej wydajności. Wykonany z mocnego materiału, nie 
ulegnie awarii, bądź uszkodzeniu mechanicznemu

 Współpracuje z gazem naturalnym jak i LPG
 4 opcje sterowania dla indywidualnych potrzeb
 Fabrycznie wstępnie złożone elementy ułatwiają instalację

Jedynie nagrzewnice Alke są w stanie dostarczyć odpowiednią ilość 
promieni cieplnych do podłoża. Specjalnie zaprojektowany palnik o 
kącie 60 stopni, wykonany ze stali nierdzewnej, razem z odbijającym 
ciepło kapeluszem, produkują optymalną ilość ciepła w głównych 
miejscach hodowli. Im większa współczynnik skupienia promieni 
cieplnych przy gruncie, tym mniej urządzeń jest grzewczych jest 
potrzebnych. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów.

Szczelnie zamkniety i izolowany nadajnik, dla lepszej 
wytrzymałości i wydajności
Urządzenie firmy Alke wyposażono w wykonany ze stali nierdzewnej 
nadajnik w pełni zamknięty i izolowany. Mają Państwo dzięki temu 
pewność, że izolacja nie ulegnie zniszczeniu ani pokruszeniu w 
ciężkich warunkach pracy jakie panują na fermie drobiu. Wyjątkowy 
kształt zapewnia wytrzymałość i oszczędza energię, dzięki 
zapobieganiu stratom ciepła. Rezultatem jest większa wydajność 
promieniowania cieplnego.

Wyjątkowy kąt 60° emitującego 
ciepło palnika, kieruje promienie 
cieplne na główny obszar 
hodowli
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Sterownik Baldachim

Montaż emitera

Palnik stalowy

Tarcza ochronna

Prowadnik palnika

Doprowadzenie gazu

Akcesoria
Elektryczny Zapłon EID
Nagrzewnica Alke Megasun 12 (5-
EID) oszczędza gaz, który normalnie 
przeznaczony by był dla sterownika. 
Paliwo zużywane 24 godziny na 
dobę, mimo że nagrzewnica będzie 
wyłączona. W rzeczywistości, kurnik 
z 14 nagrzewnicami może zużyć 
ponad 7,5 kg LPG każdego dnia (kub 
10 m3 gazu ziemnego) na sam 
sterownik.

OPCJE STEROWANIA

Megasun 12 (2)-WVLMK24  /  (4)-WVLMK230
Zaprojektowane dla pojedynczych lub wielu stref, pracujące z jednym lub 
wieloma termostatami, dostępne w wersji 24V lub 230V. Sterownik strefowy, 
oprócz stałego zasilania, może być zasilany także na baterie, jako 
dodatkowe zabezpieczenie. Zawór gazowy zawiera wbudowany regulator. 
Wymagane jest doprowadzenie zasilanie elektrycznego 24V lub 230V. 
Nagrzewnica może być sterowana za pomocą termostatu, komputera, 
czujnika środowiskowego. Zawór odcinający dopływ gazu.

Megasun 12 (9)-WVLTH
Pojedynczy, nieelektryczny,w pełni zautomatyzowany przełącznik ON/OFF 
ze zintegrowanym termostatem, działający na miliwoltach generowanych 
przez pilota. Nie potrzeba sieci elektrycznej. Wbudowany termostat posiada 
szeroki zakres temperatur do łatwego ustawienia. Zawór odcinający dopływ 
gazu dający 100% bezpieczeństwo.

Megasun 12 (5)-EID
Zaprojektowane dla pojedynczych lub wielu stref, pracujące z jednym lub 
wieloma termostatami. Kontroler strefowy wymaga doprowadzenia zasilania 
24V do każdej nagrzewnicy. palnik jest kontrolowany. Nagrzewnica została 
wyposażona w elektroniczny zapłon (EID), który został zaprojektowany, aby 
w przypadku braku płomienia odcinać dopływ gazu do głównego zaworu.

Zastosowanie
Ilość ptaków przypadająca na 
jedno urządzenie:
Brojlery 2000-3000
Kaczki 750-1000
Nioski 1500-2000
Bażanty 1500-2000
Indyki 750-1000

Megasun 12 2-WVLMK, 9-WVLTH 
4-WVLMK 

5-EID 

Moc (LPG lub Gaz ziemny) 
Ciśnienie zasilające LPG* 
Ciśnienie zasilające (gaz ziemny)* 
Wysokość montażu 
Pokrycie powierzchni (odstęp) 
Wymiary urządzenia 
Waga 
Wymagana wentylacja 
Zużycie gazu płynnego 
Zużycie gazu ziemnego 
Minimalny prześwit górny 
Minimalny prześwit boczny 
Minimalny prześwit dolny 
Zasilanie elektryczne   2-WVLMK 
                                     4-WVLMK 
                                     9-WVLTH 
                                     5-EID 

12,3 kW 
30-50 mbar / 275-350 
15-50 mbar / 150-350 
1,50 – 1,80 m 
7,5 – 12,5 m 
890 mm x 460 mm 
12 kg 
340 m3/h 
880 gr/h 
1,15 m3/h 
46 cm 
92 cm 
120 cm 
24V-50/60Hz - 0,5 Amp 
230V-50/60Hz -0,1Amp  
- 
- 

12,0KW 
30-50 mbar / 275-350 
15-50 mbar / 150-350 
1,50 – 1,80 m 
7,5 – 12,5 m 
890 mm x 460 mm 
14,1 kg 
340 m3/h 
860 gr/h 
1,12 m3/h 
46 cm 
92 cm 
120 cm 
- 
- 
- 
24V-50/60Hz - 0,8Amp 

 

Zamknięty element emitera

Zamknięta izolacja jest przykładem 
wysokiej jakości konstrukcji 
urządzeń firmy Alke. 
Zaprojektowane w celu zniesienia 
ciężkich warunków pracy w 
kurniku. 

Nisko profilowy wspornik

Nagrzewnice Alke wyposażone są w łatwo poziomujący, 
nisko profilowy wspornik. Umożliwia on zamocowanie 
urządzenia jak najbliżej powierzchni dachu. Łańcuch do 
podwieszenie urządzenia dostępny jest jako opcja.

MEGASUN 12 (9)WVLTH

* Zależy od użytego regulatora ciśnienia 
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