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SILTUMA
AVOTI



SILTUMU VIENMĒRĪGI UN EFEKTĪVI
Arska kurtuves ir pazīstami ar savu izturību, rentabilitāti un augstu efektivitāti siltuma 
ražošanā. Kurtuves un sildītāji ražoti no ugunsizturīgiem materiāliem, kas nodrošina
to ilgu kalpošanas laiku.

STANDARTAPRĪKOJUMS
 Oilon divpakāpju degkamera
 Kaltēšanas temperatūras termostats
 Pārkaršanas termostats
 Siltummainis
 Dūmvads (4m) ar kvēpu lūku

PIEDERUMI
+ Pretnokrišņu aizsegs deglim
+ Dūmvadu tīrīšanas birstes
+ Siltuma ģeneratora telpa (virsspiediena)

Arska kurtuves ražo siltumu vienmērīgi un efektīvi. 
Tam piemīt zināma efektivitāte – tās nodrošina tīru 
degšanas procesu, kā rezultātā nerodas sodrēji. 
Lai arī siltuma ģeneratora ārējie izmēri ir niecīgi, tie 
kalpo ilgi un patērē maz degvielas. Izmantojot tikai 
visaugstākās kvalitātes materiālus un racionālo 
projektēšanu, ir acīmredzams ieguvums: mūsu 
kurtuves ir viegli apkalpot un uzturēt tīrībā. Ārīgas 
sienas tiek izgatavotas no cinkotā metāla plāksnes, 
kas ir ļoti izturīgas dažādu faktoru ietekmē.

DĪZELDEGVIELAS KURTUVES

Siltuma ģeneratora telpa (virsspiediena)

Degšana notiek cilindra formas kameras vidū, 
nodrošinot vienmērīgu uzsilšanu. Kamera 
ir izgatavota no vislabākā izejmateriāla – 
augstvērtīga tērauda, kas spēj izturēt 1050ºC 
augstu temperatūru.



ZEMA SPIEDIENA 5500S 7000S 8000S

Gaisa daudzums [m3 / h] 30 600 37 200 48 600

Maks. degvielas patēriņš [kg / h] 55 70 80

Maks. siltumenerģija [kW] 556 712 819

Motora jauda [kW] 2 x 5.5 2 x 7.5 2 x 11

Garums ar degkameru [cm] 351 351 351

Platums [cm] 145 145 145

Augstums [cm] 145 145 145

VIRSSPIEDIENA SILTUMA
ĢENERATORI:
178 - 412kW

Krāsns pārspiediena efektivitāte ir 
viena no labākajām tirgū. Ventilatora 
konfigurāciju var mainīt (A un B).

ZEMA SPIEDIENA SILTUMA 
ĢENERATORI:
556 - 819kW

Vakuuma tipa kurtuve efektīvi un 
ekonomiski ražo pietiekami daudz 
siltuma arī lielajām kaltēm. Vakuuma 
siltuma ģenerātori ir aprīkoti ar degļa 
lietus pārsegu.

VIRSSPIEDIENA 3000S 4000S 6000S 6500S

Gaisa daudzums [m3 / h] 10 900 15 300 18 600 24 300

Maks. degvielas patēriņš [kg / h] 17,1 24,3 30 40,1

Maks. siltumenerģija [kW] 178 254 310 412

Motora jauda [kW] 4 5.5 7.5 11

Garums ar degkameru [cm] 184,0 200,0 200,0 255,0

Platums ar ventilatoru [cm] 167,0 183,5 199,0 208,0

Platums [cm] 71,0 83,0 83,0 83,0

Augstums [cm] 139,0 164,0 164,0 182,0

A MODELIS B MODELIS



DEGKAMERU 300 400 500

Gaisa daudzums [m3 / h] 18 600 24 300 30 600

Granulas [kg / h] 60 80 100

Maks. siltumenerģija [kW] 400 500 600

Dūmgāzu ventilatora jauda [kW] 2.2 2.2 2.2

Garums bez degkameras [cm] 309 309 309

Platums [cm] 185 185 185

Augustums [cm] 200 200 200

BIO SILTUMA ĢENERATORI

PRIEKŠĒJĀ DEGKAMERA 
Siltuma ģenerators ar priekšējo degkameru 
ir ar degvielu darbināma ģeneratora 
papildaprīkojums. Ieplūstošais gaiss tiek 
iesūknēts priekšējā kamerā, un dūmgāze nonāk 
siltummainī caur kameras savienojumu. Pāreja 
atpakaļ uz šķidro kurināmo ir ātra un vienkārša. 
Priekšējā degkamera ir savienojama ar visiem 
siltuma ģeneratoru modeļiem, tostarp citu zīmolu!

DEGKAMERU 300 400 500

Gaisa daudzums [m3 / h] 18 600 24 300 30 600

Granulas [kg / h] 60 80 100

Maks. siltumenerģija [kW] 254 412 494

Dūmgāzu ventilatora jauda [kW] 1,1 1,1 1,1 / 2,2

Garums bez degkameras [cm] 180 180 180

Platums [cm] 160 160 160

Augustums [cm] 160 / 200 160 / 200 160 / 200

Dabai draudzīgas un augsti ekonomiskas Arska biokurtuves var tikt aprīkotas ar dažādu 
ražotāju biodegvielas sistēmām. Ar biokurtuves palīdzību var nodedzināt kokskaidas, kūdru, 
granulas vai graudu tīrīšanas atkritumus.

ECOHEATER

EcoHeater ir pirmais ekoloģiskais siltuma ģenerators ar
zemspiediena tehnoloģiju. Siltuma ģeneratora degkamera
ir ietilpīga, bet pati iekārta neaizņem daudz vietas.



Efektīvie Arska gāzes degļi var izmantot dabīgo gāzi, 
sašķidrināto gāzi vai biogāzi kā degvielu. Gāze sadeg 
pilnībā, kas dod iespēju izmantot tās bez siltummaiņiem. 
Nenotiek enerģijas zudumi, līdz ar to kurtuves 
efektivitāte ir 100%.

Maksimālā gāzes degļu jauda sasniedz līdz 30 MW. 
Aprīkojums ir drošs lietošanā, jo komplektā ir arī 
dzirksteļu siets. Gāzes degļi tiek uzstādīti uz vakuuma 
tipa vai spiediena tipa kaltēm.

GĀZES DEGLI
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