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SPECYFIKACJA  

KONTENEROWY SYSTEM GRZEWCZY 

MODEL: KSG 830 kW 

DLA WĘZŁA DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH 
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Wytwornica gorącego powietrza NP400 służy do ogrzewania powietrza za pomocą palnika na olej opałowy lekki. 

Gorące powietrze transportowane jest za pomocą wentylatora promieniowego wysokociśnieniowego  

do zasobników, w których zgromadzony jest piasek oraz kruszywa. Powietrze do wytwornicy jest dostarczane z 

zewnątrz poprzez kanał ssący z żaluzją i siatką ochronną. 

 

Kocioł wodny KW3,5/400 służy do podgrzewania wody technologicznej za pomocą palnika na olej opałowy lekki. 

Woda do kotła dostarczana jest z istniejącej sieci węzła betoniarskiego, po podgrzaniu dozowana jest do wagi i 

wykorzystywana do potrzeb produkcyjnych. 

 

Paliwo magazynowane jest w zbiornikach z polietylenu (PE-HD) dwu płaszczowych 

 

System sterujący kontroluje cały proces wytwarzania gorącego powietrza i gorącej wody. 

Zastosowana najnowsza technologia pozwala na całkowite zautomatyzowanie pracy całego systemu grzewczego. 

 
 
 
 

Specyfikacja ogrzewania kruszyw 
 
Dane techniczne: 

Typ wytwornicy gorącego powietrza:  NP400 

Nominalna moc cieplna:    400kW 

Sprawność min:     90% 

Temperatura powietrza na wyjściu:  130-140°C 

Wydajność powietrza:    9000 m3/h 

Ciśnienie max. wentylatora:   8000 Pa 

Moc silnika wentylatora:    22kW 

Podgrzewanie powietrza:    palnik Giersch typ M10 

Rodzaj paliwa:     olej opałowy lekki 

Zasilanie elektryczne:    3 x 400V, 50Hz 

Zabezpieczenie zewnętrzne:   100A (5 x 16mm2) 

Wymiary (L x B x H)     4300 x 970 x 2000mm 

Masa urządzenia:    ~ 1400 kg 

Instalacja posiada trzy możliwości sterowania: 

Tryb ciągły:     praca ciągła 100% wydajności 

Tryb oszczędny:     praca 50% wydajności za pomocą termostatu  

oraz programatora dobowego  

Tryb automatyczny:  praca sterowana termostatem zewnętrznym  

oraz programatorem dobowym  
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Opis wyposażenia instalacji do wytwarzania gorącego powietrza „NP400” 

 

• komora spalania wytwornicy wraz z zespołem wymiennika ciepła wykonana jest z blachy nierdzewnej 

żaroodpornej, 

• obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej konstrukcyjnej piaskowanej i malowanej 

proszkowo, 

• wytwornica zaprojektowana jest do współpracy z wentylatorem o dużym sprężeniu i wydajności, 

• wytwornica zasilana jest powietrzem zasysanym z zewnątrz poprzez specjalny tłumik ssania, 

• tłumik wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej, 

• żaluzja zewnętrzna z siatką zabezpieczającą przed dostaniem się do wirnika przedmiotów mogących 

uszkodzić wentylator oraz wytwornicę gorącego powietrza, 

• wytwornica ogrzewana palnikiem wentylatorowym na olej opałowy, palnik firmy GIERSCH, 

• kompletna instalacja paliwowa zasilająca palnik, 

• zbiornik na olej opałowy dwu płaszczowy o pojemności 1000 litrów, 

• przewód odciągu spalin od wytwornicy gorącego powietrza do komina wykonany ze stali nierdzewnej, 

• komin zewnętrzny dwuścienny izolowany, wykonany ze stali nierdzewnej: 

średnica wewnętrzna:  300mm 

wysokość komina: 6,0m (od poziomu gruntu) 

• instalacja do rozprowadzenia gorącego powietrza pomiędzy wytwornicą a zasobnikami kruszyw wykonana 

z ocynkowanych przewodów stalowych typu „spiro”,  

• instalacja izolowana wełną mineralną i zabezpieczona blachą ocynkowaną, 

• klapy do regulacji nadmuchu powietrza do zasobników kruszyw regulowane ręcznie z uwzględnieniem   

w sterowaniu możliwości regulacji automatycznej poprzez przepustnice z napędem elektrycznym, 

• w zasobnikach kruszyw zamontowane dysze grzewcze, spawane, wykonane z materiałów podwyższonej 

odporności na ścieranie, o konstrukcji odpowiedniej do danego typu zasobników kruszyw, 

• dysze grzewcze w zasobniku piasku o podwyższonej mocy grzewczej, 

• podłączenie zasilania dysz o średnicy 125mm, 

• połączenie między instalacją a wejściem do zasobników kruszyw wężem elastycznym odpornym na wysoką 

temperaturę, 

• kompletne sterowanie wytwornicą gorącego powietrza. 
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Specyfikacja ogrzewania wody technologicznej 
 
Dane techniczne: 

Typ kotła wodnego:    KW3,5/400 

Pojemność kotła:     3500 litrów 

Nominalna wydajność cieplna:   430kW 

Max. temp. robocza:    100C 

Max. ciśnienie robocze:    6 bar 

Sprawność nominalna:    90% 

Wydajność ciągła kotła: 

- przy podgrzewaniu wody z 10ºC do 45ºC  19500 l/h 

- przy podgrzewaniu wody z 10ºC do 70ºC    9750 l/h 

Podgrzewanie wody:    palnik Giersch typ M10 

Rodzaj paliwa:     olej opałowy lekki 

Zasilanie elektryczne:    230V, 50Hz 

Moc grzałki awaryjnej:    2,0kW  

Zabezpieczenie zewnętrzne:   25A (5 x 2,5mm2) 

Wymiary (L x B x H)     5150 x 1500 x 1600mm 

Masa urządzenia:    ~ 2250 kg 

 
 

 
 
Opis wyposażenia kotła wodnego „KW3,5/400” 

 

• kocioł w postaci poziomego zasobnika z wymiennikiem, dostosowany do wydajności węzła betoniarskiego, 

• płaszcz zewnętrzny kotła izolowany wełną mineralną o grubości 30mm, 

• kocioł przystosowany do pracy z  palnikiem wentylatorowym na olej opałowy, palnik firmy GIERSCH, 

• kocioł wyposażony w grzałkę do awaryjnego utrzymania dodatniej temperatury wody w kotle w przypadku 

niekontrolowanego zgaśnięcia palnika (zabezpieczenie przeciwmrozowe), 

• kompletna instalacja paliwowa zasilająca palnik, 

• zbiornik na olej opałowy dwu płaszczowy o pojemności 1000 litrów, 

• przewód odciągu spalin od wytwornicy gorącego powietrza do komina wykonany ze stali nierdzewnej, 

• komin zewnętrzny dwuścienny izolowany, wykonany ze stali nierdzewnej: 

średnica wewnętrzna:  300mm 

wysokość komina:  6,0m (od poziomu gruntu) 

• główny panel sterujący z możliwością regulacji temperatury wody w kotle, 

• regulacja temperatury wody dozowanej do produkcji z wykorzystaniem zaworu mieszającego z napędem 

elektrycznym, 

• w pomieszczeniu sterowania węzłem panel do regulacji temperatury wody dozowanej do produkcji, 

• instalacja ciepłej wody do wagi izolowana osłonami typu” izotuba”, 

• wyposażony w instalację wodną, sterującą, kontrolną oraz zabezpieczającą, 

• kompletna dokumentacja do odbioru UDT. 
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Kontener grzewczy  

 
Wytwornica gorącego powietrza NP400 oraz kocioł wodny KW3,5/400 zabudowane są w kontenerze o konstrukcji 
nośnej wykonanej z kształtowników stalowych wypełnionych płytą warstwową z rdzeniem styropianowym. Płyta o 
grubości 50mm jest obustronnie cynkowana i malowana. Urządzenia w kontenerze zamocowane są w sposób 
umożliwiający ich bezpieczny transport. Magazyn paliwa oddzielony od urządzeń grzewczych ścianą ogniotrwałą 
zgodnie z przepisami Ppoż. W kontenerze zamontowana jest instalacja elektryczna oświetleniowa oraz grzejnik 
elektryczny nadmuchowy z termostatem. Dodatkowo kontener jest wyposażony w kratki wentylacyjne do nawiewu 
i wywiewu powietrza. 
 
Kolor konstrukcji kontenera oraz płyt warstwowych według życzenia Zamawiającego na podstawie palety RAL. 
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Sterowanie 

 

System przygotowany do łączenia się za pomocą sygnału internetowego (doprowadzenie sygnału po stronie 

Zamawiającego) z dowolnym komputerem użytkownika systemu grzewczego jak i smartfonem z systemem 

Android. Aplikacja ta umożliwia ingerencje we wszystkie opcje sterowania systemem, które są dostępne z poziomu 

panelu sterowania. System sterowania wzbogacony o aplikację odczytu bieżących lub historycznych wykresów 

temperatury za pomocą cyfrowych i graficznych wykresów. 

 

 

 
 


