
Promiennik Space-Ray SRB
więcej niż technologia

Ogrzewanie radiacyjne z otwartą komorą spalania daje możliwość uzyskania doskonałego wyniku eksploatacyjnego. 
Typowe zalety tego systemu jak niezwykle szybki czas reakcji oraz wysoka efektywność i bezawaryjność dostępne są 
przy bardzo racjonalnych kosztach zakupu urządzeń. Najczęściej promienniki znajdują zastosowanie w budynkach 
chowu indyków, kaczek i brojlerów.

Promiennik gazowy SRB - ogrzewanie radiacyjne 
o działaniu bezpośrednim
Promienniki SRB są niezwykle skutecznymi urządzeniami ogrzewającymi 
zwierzęta poprzez emisję promieniowania cieplnego (podczerwieni). 
Odczucie ciepła podobne jest do efektu działania słońca i jest całkowicie 
bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt. Promieniowanie podczerwone 
wydzielane przez emiter i skierowane w dół przez reflektor dociera do 
podłoża i zwierząt gdzie ulega rozproszeniu i przekształceniu w ciepło                       
- dokładnie tam gdzie jest ono faktycznie potrzebne. Ogrzewanie 
promiennikowe cechuje wysoka wydajność i efektywność. Pojedynczy 
promiennik SRB 40CRE może ogrzać od 750 do 3000 sztuk drobiu                               
w zależności od gatunku, stadium rozwoju i indywidualnych potrzeb. 
Zazwyczaj stosuje się jedno urządzenie do następującej liczby zwierząt:

Główne elementy promiennika wykonane są z materiałów wysokiej 
jakości, odpornych na wysoką temperaturę oraz uciążliwe czynniki 
występujące w budynkach inwentarskich, jak wilgotność i amoniak. 
Reflektor wykonany jest z wysokogatunkowego aluminium, a palnik, rura 
gazowa oraz  emiter ze stali nierdzewnej. Wypełnienie emitera stanowi 
izolacja, która jest wytrzymała na wysoką temperaturę oraz deformację                     
i kruszenie się. Ze względu na wykorzystane materiały doskonałej jakości 
i brak ruchomych części mechanicznych promienniki SRB charakteryzują 
się niezwykłą trwałością i niezawodnością przez bardzo długi okres 
użytkowania. Ze względu na otwartą komorę spalania urządzenia te nie 
wymagają instalowania przewodów powietrzno-spalinowych.

Sterowanie i bezpieczeństwo
Właściwe sterowanie urządzeniami jest ważną kwestią na drodze                         
do ograniczenia zużycia gazu i efektywnego wykorzystania energii.                       
Mając to na uwadze Winterwarm oferuje pełen zakres urządzeń                              
sterujących do swoich produktów. Promienniki SRB dostępne są w wersji                             
z płomieniem pilota (9.0) oraz z zapłonem elektronicznym (5.0).

Promienniki z zapłonem elektronicznym mogą pracować pojedynczo lub 
być zgrupowane w strefy po kilka urządzeń. Każda strefa grzewcza 
wymaga własnego termostatu, a promienniki w jej obrębie zasilania 24V 
(lub 230V na życzenie). Praca urządzenia regulowana jest przez                           
sterownik zapłonu (DSI). 

Cechy charakterystyczne:
� dostępna wersja z płomieniem pilota (9.0) 
    oraz z zapłonem elektronicznym (5.0)
� otwarta komora spalania – 100% sprawności
� niezwykle trwały emiter ze stali nierdzewnej 
    i aluminiowy reflektor w kształcie kopuły 
    zapewniają wysoką sprawność radiacyjną
� palnik i ścieżka gazowa ze stali nierdzewnej
� zintegrowany elektrozawór oraz termostat 
    (termostat – tylko wersja 9.0)
� bardzo cicha praca ze względu na brak ruchów
    powietrza
� nieskomplikowana budowa gwarantuje wysoką 
    niezawodność i długą żywotność
� zasilanie gazem ziemnym (E) lub płynnym (P/B)
� możliwość szybkiej i wygodnej zmiany 
    wysokości zawieszenia
� nie wymaga zasilania elektrycznego 
    (wersja 9.0 z płomieniem pilota)
� zasilanie elektryczne 24V lub 230V 
    (wersja 5.0 z zapłonem elektronicznym)
� certyfikat CE

Prostsze urządzenia z płomieniem pilota wyposażone są w zintegrowany z promiennikiem termo-
stat zasilany niewielkim napięciem generowanym przez płomień pilota. Urządzenia te nie wymagają 
do pracy żadnego zasilania elektrycznego. Wbudowany termostat umożliwia łatwą regulację 
temperatury każdego promiennika.

Przy projektowaniu urządzeń szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo użytkowania. Każdy 
promiennik wyposażony jest w elektrozawór, który automatycznie odcina dopływ gazu w przypadku 
niewykrycia płomienia na palniku. Spalanie gazu następuje wewnątrz emitera o podwójnej budowie, 
a poniżej palnika znajduje się osłona w postaci tarczy, która zabezpiecza ściółkę poniżej palnika. 
Promienniki dostarczane są w podzespołach do złożenia na miejscu instalacji, a  sprawność                                 
i bezpieczeństwo każdego z nich podlegają ścisłej kontroli w fabryce.

> indyki 750 -1000
> kaczki 750 -1000

> brojlery 2000 - 3000
> bażanty 1500 - 2000



Promiennik gazowy SRB - ogrzewanie radiacyjne 
o działaniu bezpośrednim
Promienniki SRB są niezwykle skutecznymi urządzeniami ogrzewającymi 
zwierzęta poprzez emisję promieniowania cieplnego (podczerwieni). 
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izolacja, która jest wytrzymała na wysoką temperaturę oraz deformację                     
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i brak ruchomych części mechanicznych promienniki SRB charakteryzują 
się niezwykłą trwałością i niezawodnością przez bardzo długi okres 
użytkowania. Ze względu na otwartą komorę spalania urządzenia te nie 
wymagają instalowania przewodów powietrzno-spalinowych.

Sterowanie i bezpieczeństwo
Właściwe sterowanie urządzeniami jest ważną kwestią na drodze                         
do ograniczenia zużycia gazu i efektywnego wykorzystania energii.                       
Mając to na uwadze Winterwarm oferuje pełen zakres urządzeń                              
sterujących do swoich produktów. Promienniki SRB dostępne są w wersji                             
z płomieniem pilota (9.0) oraz z zapłonem elektronicznym (5.0).

Promienniki z zapłonem elektronicznym mogą pracować pojedynczo lub 
być zgrupowane w strefy po kilka urządzeń. Każda strefa grzewcza 
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sterownik zapłonu (DSI). 

Typ

Moc - gaz E (GZ-50)

Moc - gaz P (propan)

Masa

Parametry elektryczne

Przyłącze gazowe

Ciśnienie gazu E (GZ-50)

Ciśnienie gazu P (propan)

Max. zużycie gazu E (GZ-50)

Max. zużycie gazu P (propan)*

Zalecana wysokość montażu

Odstępy pomiędzy promiennikami (max.)

Średnica

Wysokość

Jednostka

kW

kW

kg

mm

mbar

mbar

m3/h

kg/h

m

m

mm

mm

SRB 40CRE 5.0

12,00

12,40

10

Model 9.0: brak zasilania elektrycznego

15

17-25

30-45

1,10

0,88

1,5 – 1,8

12

890

460

SRB 40CRE 9.0

11,72

11,72

12

15

17-25

30-45

1,15

0,88

1,5 – 1,8

12

890

460

Dane techniczne

Prostsze urządzenia z płomieniem pilota wyposażone są w zintegrowany z promiennikiem termo-
stat zasilany niewielkim napięciem generowanym przez płomień pilota. Urządzenia te nie wymagają 
do pracy żadnego zasilania elektrycznego. Wbudowany termostat umożliwia łatwą regulację 
temperatury każdego promiennika.

Przy projektowaniu urządzeń szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo użytkowania. Każdy 
promiennik wyposażony jest w elektrozawór, który automatycznie odcina dopływ gazu w przypadku 
niewykrycia płomienia na palniku. Spalanie gazu następuje wewnątrz emitera o podwójnej budowie, 
a poniżej palnika znajduje się osłona w postaci tarczy, która zabezpiecza ściółkę poniżej palnika. 
Promienniki dostarczane są w podzespołach do złożenia na miejscu instalacji, a  sprawność                                 
i bezpieczeństwo każdego z nich podlegają ścisłej kontroli w fabryce.

Model 5.0: 24/50 VAC/Hz, prąd 0,7A, zabezpieczenie 3A

Palnik pilota WindBuster zapewnia 
stabilność płomienia i niezawodny zapłon 
także przy działającej wentylacji
(nawet do 3,1 m/s).

Szybki i swobodny dostęp do palnika 
niewymagający użycia specjalnych 
narzędzi  skraca czas prowadzenia 
prac serwisowych.

Efektywne i trwałe rozwiązania

Emiter ze stali nierdzewnej z wypełnie-
niem odpornym na pękanie i deforma-
cję cechuje długa żywotność, nawet 
w trudnych warunkach pomieszczeń 
inwentarskich.

SRB 40CRE 5.0

SRB 40CRE 9.0

� 

� 

Opatentowany palnik 
płomienia pilota WindBusterTM

Łatwy dostęp do kluczowych podzespołów

Unikalna konstrukcja emitera w postaci 
stożka o pochyleniu 60º zapewnia 
optymalną i równomierną dystrybucję 
promieniowania.

� 

� 

więcej niż technologia

ul. Heleny Modrzejewskiej 9 / 62-020 Swarzędz

tel. kom. 507 036 691 / e-mail: agro@winterwarm.pl

www.winterwarm.pl 
www.ogrzewaniekurnikow.pl

*) Urządzenia dostępne także na gaz P/B (propan/butan).


