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Motoreduktory serii S8

Motoreduktory serii FAH

Motoreduktory ISG z przekładnią typu SG

Stosowane do napędu podajników spiralnych  
oraz w układach dozujących w samym palniku.

Podstawowe dane techniczne:
• napięcie zasilania: 230V AC
• moc: najczęściej stosowana 25W
• obroty: najczęściej stosowane 6 do 8 obr/min
• obciążenie dopuszczalne: 7,84Nm
• silnik zabezpieczony  termicznie do +120oC
• puszka przyłączowa z kablem zakończonym wtyczką EU

Stosowane do zintegrowanych napędów  
w palniku pelletu (dozownik + podajnik)

Podstawowe dane techniczne:
• napięcie zasilania: 230V AC
• stosowane moce 40W do 90W
• zakres obrotów: 4 do 30 obr/min
• duże momenty mechaniczne: do 50Nm
• silnik zabezpieczony  termicznie do +120oC
• kompaktowa obudowa
• wysoki stopień ochrony: IP54 jako standard

Stosowane do napędu podajników spiralnych,  
w układach dozujących  w samym palniku oraz  
w układzie odpopielania

Podstawowe dane techniczne:
• napięcie zasilania: 230V AC
• moc/prąd: najczęściej stosowane 48W, 72W
• obroty: najczęściej stosowane 5,6 obr/min
• obciążenie dopuszczalne: 19Nm dla 48W, 25Nm dla 72W
• silnik zabezpieczony termicznie do +120oC

Motoreduktory

Oferta specjalna komponentów stosowanych 
w kotłach centralnego ogrzewania
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Dozownik pelletu 

Turbina ssąca

Stosowany do równomiernego podawania  
jednakowych porcji pelletu do paleniska.

• dedykowany do kotłów od 20kW do 45kW 
• zapewnia ochronę przed cofnięciem się  

płomienia do zbiornika pelletu 
• minimalne opory toczenia  

(wykorzystanie łożysk z dwoma rzędami kulek) 
• zapewnia ścinanie nadmiaru pelletu
• wykonany z żeliwa sferoidalnego 
• dystrybutor podaje od 84g do 100g pelletu 

6mm na jeden pełny obrót śluzy 

Wykorzystywana do pneumatycznego transportu  
pelletu w urządzeniach typu “cyklon”.

• umożliwia transport pelletu z wydajnością 8-12kg/min za zbiornika 
umieszczonego max 15m od “cyklonu” 

• silnik komutatorowy dużej mocy 1450W 
• prędkoś obrotowa powyżej 15000 obr/min
• wysokie podciśnienie na wlocie turbiny >27kPa 
• specjalna konstrukcja łopatek turbiny  

zapobiegająca osadzaniu się pyłu 
• żywotność turbiny ok. 1500 godz. ciągłej pracy 

Transport i dozowanie pelletu

ć 
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Dozownik pelletu 

Turbina ssąca

Wentylator spalin wylotowych 
z paleniska kotła 

Dmuchawy

Wentylatory poprawiają spalanie w palenisku  
poprzez zwiększenie “ciągu” do komina.

• śmigło wyciągające spaliny wykonane ze stali nierdzewnej,  
odporne na temperatury do 300°C, odseparowane  
jest termicznie od całego silnika 

• dostępne moce i wydajności umożliwi ą  
odpowiednie dobranie wentylatora  mocy kotła

• czujniki Halla jako standard 
• wysoki stopień ochrony IP44 
• przystosowane do pracy ciągłej S1

Wykorzystywane do nadmuchu powietrza  
do palenisk kotłów C.O.

• stosowane w kotłach o mocy znamionowej od 20kW do 150kW 
• wydajność od 340m3/h do 960m3/h 
• sprężenie od 160Pa do 490Pa 
• duża trwałość zarówno obudowy jak i wirnika 
• cicha praca 
• możliwość pracy w temperaturze otoczenia 0 do +65 C.o

Wentylatory i dmuchawy

aj
do
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Zapalarki ceramiczne typu ZC

Czujniki pojemnościowe 

Siłownik liniowy TA2 oraz TA2P 

Stosowane do rozpalania: pelletu, ziarna, węgla.

• odporne na uderzenia mechaniczne  
w porównaniu z innymi zapalarkami

• napięcie zasilania 230V AC
• moc 400W i 600W
• szybki czas rozpalania
• niezawodność pracy
• oszczędność energii

• detekcja materiałów sypkich  
(pellet, zrębki drzewa, granulaty, zboże)

• praca w zbiornikach i silosach z metalu  
i tworzyw sztucznych

• proste ustawianie czułości za pomocą  
pióra magnetycznego MP-8

• 2-przewodowe podłączenie do  
obwodu przekaźnika (CLS-53N-SAC)

• 3-przewodowe podłączenie do jednostki PLC  
(CLS-53N-P(N))

• 

Kompaktowe siłowniki liniowe stosowane jako napęd  
do układów odpopielania oraz do systemów przepustnic.

• zasilanie: 12V DC, 24V DC lub 36V DC
• siła: do 1000N (model TA2), do 2000N (TA2P)
• prędkość: do 64mm/s
• wysoka szczelność: klasa ochrony IP66
• dwa wyłączniki krańcowe w standardzie
• gwarancja 5 lat

Pozostałe komponenty

szeroki zakres napięć zasilania


