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Nagrzewnice wodne ramowe NWR przystosowane są do zabudowy pomiędzy kanałami 
o przekroju prostokątnym instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej. 

Standardowo produkowane są w 32 wielkościach dla kanałów o wymiarach od 
200x200mm do 1200x1200mm, jako wymienniki jedno i dwurzędowe.  

 
Zastosowanie 
 

Lamelowe wymienniki ciepła służą do ogrzewania powietrza w procesach wentylacji i klimatyzacji. 
Nagrzewnice wodne NWR mogą być wykorzystywane jako nagrzewnice kanałowe, nagrzewnice 

do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, czy też w innych urządzeniach gdzie konieczna jest 
cieplna obróbka powietrza. 

 
Budowa 

 
Nagrzewnica NWR składa się z obudowy z ramkami, pakietu lamelowego i kolektorów. Wykonane 

są na bazie rurki miedzianej ø12x0,4 oraz taśmy aluminiowej o grubości 0,12mm lub 0,20mm. Obudowy 
wymienników wykonywane są z blachy: 
- stalowej ocynkowanej (standard) 
- stalowej nierdzewnej/kwasoodpornej 
- aluminiowej. 

Kolektory wykonywane są z rur miedzianych. W standardzie króćce są gwintowane. Istnieje 
możliwość wykonania innych końcówek. 

Korek spustowy i odpowietrznik umożliwiają odpowietrzenie nagrzewnicy w trakcie napełniania jej 
wodą oraz jej odwodnienie w czasie opróżniania instalacji z wody. 

 
Dane ogólne 
 
Maksymalna temperatura pracy:       1100C 
Ciśnienie robocze:                           1,0MPa 
Wszystkie wymienniki są badane na szczelność pod ciśnieniem 2,5MPa. 

 
Sposób montażu 
 

Nagrzewnice NWR posiadają ramki 40mm do zabudowy pomiędzy prostokątnymi kanałami 
instalacji wentylacyjnej.  

Króćce w wykonaniu standardowym przystosowane są do łączenia przez skręcanie.   
Nagrzewnice zasilane są czynnikiem od dołu. Miejsca podłączenia zasilania i powrotu czynnika, 

oraz kierunek przepływu powietrza oznaczone są na nagrzewnicach za pomocą naklejek.  
 

Dobór/zamawianie 
 

Doboru wymienników można dokonać samodzielnie na podstawie tabel zamieszczonych             
w katalogu. Przy parametrach odbiegających od podanych w tabelach moce nagrzewnic i temperatury 
końcowe powietrza określone mogą być przez projektantów PWPO-T PROMONT. 

Do doboru nagrzewnic należy podać następujące dane: 
- strumień przepływającego powietrza,  
- parametry czynnika grzewczego, 
- temperaturę powietrza na wlocie nagrzewnicy, 
- temperaturę na wylocie z nagrzewnicy lub wymagana moc wymiennika, 
- wymiar kanału przyłączeniowego lub wymiary zewnętrzne nagrzewnicy. 
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