
PROMIENNIKI
CERAMICZNE

dla budynków inwentarskich

Nowe rozwiązania
zapro jektowane z hodowcami

d la hodowców

➟  wysoka wydajność / moce do 14 kW
➟ instalacja w jednej lub dwóch liniach

➟ duże oszczędności kosztów ogrzewania
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światowy producent systemów ogrzewania
60 lat doświadczenia i innowacji

• przemysł
• usługi
• technologia
➟ budynki inwentarskie

Komfort i 
bezpieczeństwo

w hodowli  drobiu
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➟  optymalne ogrzewanie dla drobiu
➟  redukcja stopnia umieralności

➟  poprawa warunków hodowli
➟  mniejsze zużycie paszy

Zwiększenie wydajności hodowli
   ➥ nasz główny klient: pisklęta

Ogrzewać racjonalnie
i efektywnie

Zwierzęta znajdują się cały czas w dogrzanym 
pomieszczeniu, w którym nadmiar wilgotności 
ściółki jest redukowany do minimum, co powoduje 
polepszenie warunków higienicznych hodowli.
To daje hodowcy znaczące korzyści: spadek liczby 
umieralności, mniejsze zużycie pasz i jednolitość 
masy ciała w stadzie.

Dzięki wyjątkowemu wykonaniu (dwa palniki 
ceramiczne w urządzeniu), promienniki XLA mogą
być zamontowane na jednej centralnej nitce 
gazowej w każdym obiekcie o szerokości do 16 m.
Promienniki XL mają dużą moc grzewczą,
są lekkie i o kompaktowej konstrukcji. Są proste w 
montażu, łatwe w serwisowaniu, trwałe i zbudowane 
z materiałów o wysokiej jakości (stal nierdzewna, 
ceramika, mosiądz). 

16 m

rozkład temperatury przy posadzce

nagrzewnice

promienniki 
metalowe

wysokowydajne promienniki 
ceramiczne SBM XLA

Promienniki gazowe SBM, tak samo 
jak słońce, generują promieniowanie 
podczerwone, które w kontakcie z posadzką i 
zwierzętami zamienia się w ciepło.
Dzięki takiemu bezpośredniemu ogrzewaniu 
zwierzęta mają najlepsze warunki do 
optymalnego wzrostu.

Dobrze zaprojektowany system ogrzewania jest 
czynnikiem, który ma coraz większy wpływ na 
sukcesy w zakresie hodowli.

Promienniki XLA zapewniają najlepsze warunki dla 
drobiu, ponieważ:

✓ wszystkie pisklęta znajdują odpowiednią dla siebie 
temperaturę

✓ w budynku nie ma żadnych stref zimnych lub stref z 
nadmierną temperaturą

Komfort i 
bezpieczeństwo

w hodowli  drobiu



Nasze innowacyjne rozwiązanie

   ➥ nowa generacja automatycznych
         wysoko wydajnych promienników ceramicznych

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych promienników SBM 
hodowca uzyskuje efektywny przyrost masy zwierząt i duże 
oszczędności w zużyciu gazu. 

Nasze promienniki są bardzo trwałe i solidne dzięki 
kompaktowej budowie i wysokiej wydajności. Są łatwe w 
montażu.

Promienniki mają długi okres trwałości, ponieważ nie mają 
żadnych ruchomych elementów oraz dlatego, że zbudowane 
są z materiałów o najlepszej jakości (stal nierdzewna, 
ceramika, mosiądz).

Nowe filtry metalowe redukują interwały koniecznych 
przeglądów i nie powodują wzrostu kosztów serwisu.

Filtry metalowe można bardzo łatwo wyczyścić, a dzięki 
wykonaniu ze stali nierdzewnej mają bardzo długi okres 
żywotności.

Filtr metalowy

Promienniki pojedyncze

Typ Moc w W Zużycie
gazu g/h

Wysokość
zawieszenia

cm

Obszar ogrzewany*
długość

x szerokość

3 FS / FA 1 375 100 80 do 100 1 000

6 FS / FA 3 000 210 80 do 100 1 000

8 FS / FA 3 550 255 80 do 120 1 000

12 FS / FA 5 500 390 120 do 170 1 500

16 FS / FA 7 100 510 140 do 190 2 000

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.

Promienniki podwójne

Typ Moc w W Zużycie
gazu g/h

Wysokość
zawieszenia

cm

Obszar ogrzewany*
długość

x szerokość

212 XLS/XLA 11 000 740 100 do 180 10m x 14m

216 XLS/XLA 14 500 980 120 do 200 12m x 16m

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.

Promiennik 216 XL

Promiennik 
3 FA

Promiennik 
16 FA

Kolejne zalety promienników SBM:

➥ użytkowanie możliwe z LPG lub gazem ziemnym

➥ prosta instalacja, łatwy serwis

➥ trwałość ponad 10 lat

➥ oszczędność gazu do 40%

Komfort i 
bezpieczeństwo

w hodowli  drobiu

16 m



Sprzedaż naszych urządzeń realizowana jest przez 
naszego przedstawiciela w Polsce.

Promienniki gazowe SBM
Właściwy wybór 

dla Państwa zwierząt.

Z przyjemnością 
przygotujemy dla 
Państwa bezpłatną 
koncepcję ogrzewania 
konkretnego obiektu.

Jesteśmy obecni w ponad 40 
krajach na całym świecie.

SUNMASTER

SUNMASTER

230V

P=1,5 bar
G6AP = 150 mbar (max)

AUTOMATyCZNy
ZAPłON

CZUjKA TEMPERATURy

Dzięki modułowi Sunmaster SAT promienniki 
SBM można podłączyć do centralnego sterowania 
wentylacją (sygnał 0 10 V).

Promienniki gazowe SBM XLA są 
sterowane modułem Sunmaster -
idealne rozwiązanie dla hodowli 
drobiu.
Moduł Sunmaster automatyczne 
włącza promienniki i reguluje 
temperaturę, co powoduje duże oszczędności w 
zużyciu gazu.

Promienniki typu XLA i FA mogą
pracować w trybie automatycznym.

SAT-Sunmaster

Komfort i 
bezpieczeństwo

w hodowli  drobiuTRyB AUTOMATyCZNy

System AUTOMATyCZNy zapewnia:
 ➟ wysoki komfort użytkowania

➟ oszczędności w zużyciu gazu
(do 40%)

Sterowanie centralne

Automatyczny zapłon i regulacja
  ➥ większe oszczędności kosztów ogrzewania

przykładowo
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