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SYSTEMY PALNIKOWE FIRMY ZANTINGH

SOLIDNE, ENERGOOSZCZÊDNE I PRZYJAZNE DLA ŒRODOWISKA SYSTEMY GRZEWCZE

Firma Zantingh produkuje palniki pod w³asn¹ nazw¹ od 1970 roku. D³ugoletnie doœwiadczenie

owocuje w najnowszych liniach palników. INNOWACJE PRZEDEWSZYSTKIM ! Klienci dziêki temu

otrzymuj¹ palnik, który jest energooszczêdny i przyjazny dla œrodowiska.

ODPOWIEDNI PALNIK DLA KA¯DEJ MOCY KOT£A

Produkujemy dwa typy palników : TR o mocy dochodz¹cej do 2,5 MW oraz RKB dla kot³ów do 15 MW.

Przy produkcji palników gazowych i olejowych wspó³pracujemy z innymi producentami. Wszystkie

nasze palniki posiadaj¹ znak bezpieczeñstwa CE zgodnie z norm¹ Gas Appliences Directive  ( GAD ),

GOST dla Rosji i Bia³orusi oraz CSA/UL dla USA i Kanady.

Palniki Zantingh zawsze dostarczane s¹ jako kompletne zestawy zawieraj¹ce sprê¿arkê powietrza,

œcie¿kê gazow¹, panel sterowania i elementy kontroli kot³a. Sprê¿arka wyposa¿ona jest w regulator,

który utrzymuje niski poziom konsumpcji energii oraz niski poziom ha³asu. Œcie¿ka gazowa zapewnia

optymalne dostarczanie gazu pod odpowiednim ciœnieniem. Dla gazu którego ciœnienie przekracza

300 mbar, zestaw mo¿e byæ dostarczony z regulatorem ciœnienia, wy³¹cznikiem bezpieczeñstwa i

zabezpieczeniem przeciw odbiciowym.

Panel steruj¹cy palnika Zantingh zawiera wszelkie elementy kontroli kot³a oraz zabezpieczenia.

Wszystkie palniki mog¹ byæ doposa¿one w ró¿ne dodatki opcjonalne. To tak¿e dowodzi jakoœci i

Kompatybilnoœci naszych systemów.

ZALETY PALNIKÓW ZANTINGH :

- innowacyjne i energooszczêdne

- przyjazne œrodowisku o niskim poziomie emisji Nox

- wyj¹tkowo solidne

- wyposa¿one w system zarz¹dzania palnika MM Autoflame

- certyfikaty CE  GAD, GOST oraz CSA/UL

MNIEJSZA EMISJA, LEPSZE WYNIKI

Wydajne spalanie i mniejsza emisja  na tym polegaj¹ nowoczesne technologie palników. W Holandii

wymogi dotycz¹ce emisji NOx s¹ bardzo wysokie. Nasze doœwiadczenie i wiedza po³¹czone z

ci¹g³ymi badaniami, trwaj¹ce ju¿ 20 lat zaowocowa³o technologi¹ niskiego NOx ( poni¿ej 80 ppm ).

Wszystkie palniki Zantingh s¹ obecnie wyposa¿one w niskoemisyjne g³owice.



Palniki Zantingh standardowo wyposa¿one s¹ w pneumatyczn¹ w pe³ni modulowan¹ przepustnicê,

gwarantuj¹c¹ optymaln¹ wydajnoœæ dla zapotrzebowania. Regulator iloœci gazu zamontowany na

œcie¿ce gazowej jest regulowany ciœnieniem powietrza z wentylatora. Wiêksze obroty oznaczaj¹

wiêcej powietrza oraz wiêksze zapotrzebowanie na gaz. Jest to wyj¹tkowo bezpieczny system. Jeœli

zabraknie odpowiedniego dop³ywu powietrza, gaz zostanie natychmiast odciêty ( brak powietrza 

=Brak gazu ). Ta podstawowa regu³a mo¿e zostaæ te¿ odniesiona do Automatycznej Regulacji

P³omienia -  Autoflame Micro Modulation. Elektroniczna obs³uga zapewnia ci¹g³¹ kontrolê dla

uzyskania optymalnego spalania ( 100% powtarzalnoœci ).

ZAKRES PALNIKÓW ZANTINGH 

SERIA TR

Palniki serii TR typu monoblok firmy Zantingh s¹ typem podstawowym, dopasowanym do kot³ów o

wydajnoœci od 1,163 kW do 2,326 kW. Obudowa oraz wentylator w tej wersji po³¹czone s¹ ze sob¹

bezpoœrednio, bez sekcji tunelowej.

SERIA RKB

Palniki RKB s¹ bezapelacyjnie modelem szczytowym. Te potê¿ne palniki wspó³pracuj¹ z kot³ami od

2,900 kW a¿ do 15,000 kW. Palniki tej serii dla kot³ów o mocy powy¿ej 8 MW s¹ seryjnie wyposa¿one

w systemy elektronicznej modulacji p³omienia.

Dla wszystkich naszych palników podstawowym paliwem jest gaz. To oznacza ¿e mog¹ byæ

adaptowane do wspó³pracy z ró¿nymi gazami jak biogaz, propan ( LPG ), etc. Palniki mog¹ te¿ byæ

przystosowane do zasilania paliwami kombinowanymi. Najpopularniejsz¹ kombinacj¹ jest gaz i lekki

olej opa³owy. Sekcja olejowa mo¿e stanowiæ zabezpieczenie na wypadek przerwy w dostawach gazu i

dzia³aæ dwie doby lub maksymalnie do u¿ytku ci¹g³ego. Poza opcj¹ zasilania lekkim olejem opa³owym

mo¿na zamówiæ kombinacjê zasilania gazem w po³¹czeniu z praktycznie ka¿dym rodzajem biopaliwa.



SYSTEM ZARZ¥DZANIA MIKROMODULATOREM ( MM ) AUTOFLAME

Wszystkie palniki firmy Zantingh mog¹ byæ wyposa¿one w system Autoflame ( dostarczany seryjnie

dla systemów od 8 MW ). Firma Zantingh wprowadzi³a to rozwi¹zanie do konstrukcji swoich palników

ju¿ w latach 80-tych.

Sercem systemu jest modu³ elektroniczny montowany w skrzynce sterowniczej. Zró¿nicowane aspekty

sterowania zosta³y zintegrowane. Obejmuje to procedurê startow¹, detekcjê wycieku gazu, kontrolê

mieszanki i przep³yw powietrza. Modulowana kontrola gwarantuje dok³adne utrzymywanie zadanej

wysokoœci temperatury i ciœnienia kot³a. Do osi¹gniêcia tego prowadz¹ dwie drogi : instalacja

czujników ciœnienia i temperatury na kotle, oraz zewnêtrzny sygna³ ( 0-10 V ) wysy³any przez komputer

klimatu lub system zarz¹dzania budynkiem. Mo¿e to byæ dostosowane do wszelkich sytuacji ze 100%

powtarzalnoœci¹.

Swobodnie programowana krzywa zapewnia optymaln¹ regulacjê mieszanki paliwa z powietrzem.

Kilka krzywych mo¿e byæ zaprogramowanych w jednym palniku. Jest to szczególnie przydatne dla

palników zasilanych ró¿nymi paliwami. Programowanie krzywych jest szybkie i proste, a program

nigdy nie ulega samoczynnym zmianom. Dziêki temu osi¹gane s¹ optymalne wartoœci dla procesu

spalania, a w rezultacie osi¹gamy maksymaln¹ wydajnoœæ palnika.

U¿ytkownik mo¿e odczytaæ niezbêdne dane na wyœwietlaczu modu³u kontrolnego, jednak nie mo¿e ich

zmieniæ. W pe³ni graficzny wyœwietlacz jest opcj¹ i mo¿e zostaæ po³¹czony z ekranem dotykowym.

U¿ywaj¹c systemu PLC, mo¿emy szczegó³owo monitorowaæ wszystkie procesy palnika / kot³a.

OPCJE

Interface przesy³u danych  DTI  mo¿e w prosty sposób zostaæ do³¹czony do systemu zarz¹dzania

Autoflame. System DTI pozwala na komunikacjê palnika ( -ów ) z komputerem. Mo¿e zostaæ

pod³¹czony do ka¿dego systemu zarz¹dzania budynku lub klimatu. Kalkulowane dane z czujników

mog¹ byæ odczytane na komputerze stacjonarnym lub poprzez Internet. Jeden system DTI pozwala na

kontrolê do 10 kot³owni po 10 palników ka¿da.

Innym systemem do rozbudowy jest analizator gazów i regulacji precyzyjnej - analizator spalin EGA.

EGA mo¿e mierzyæ zawartoœæ tlenu  ( O2 ), dwutlenku wêgla ( CO2 ), tlenku wêgla ( CO ), oraz

temperaturê gazów. EGA mo¿e równie¿ regulowaæ dop³yw tlenu ( powietrza ) w zale¿noœci od jakoœci

paliw lub ciœnienia powietrza.



KONDENSATOR SPALIN TOTAL ECO FIRMY ZANTINGH

MA£A INWESTYCJA, DU¯A KORZYŒÆ

KONDENSATOR TOTAL ECO

KOMPAKTOWY KONDENSATOR SPALIN TOTAL ECO

Strata energii odprowadzanej wraz ze spalinami zostanie zminimalizowana gdy zainstalujemy miêdzy

kot³em a kominem Kondensator Total Eko firmy Zantingh. Tracona energia cieplna spalin oraz

kondensatu zostanie wychwycona i przekazana do systemu grzewczego poprzez podgrzanie wody

powrotnej inst. c.o., której temperatura nie przekracza 58st. C. Zapewni to osi¹gniêcie maksymalnej

wydajnoœci wymiennika. Total Eco mo¿e byæ pod³¹czany do kot³ów gazowych o maksymalnej mocy do

15 MW i maksymalnej temperaturze gazów spalinowych 250st. C. Kondensator jest ch³odzony wod¹

obiegu grzewczego o maksymalnej temperaturze 90st. C. Maksymalne ciœnienie  to 3 bar, jednak

mo¿liwa jest dostawa kondensatora do pracy z podwy¿szonym ciœnieniem.

TOTAL ECO COMPACT

Total Eco firmy Zantingh jest kompaktowym kondensatorem z wbudowanym kana³em obejœciowym

spalin oraz zintegrowan¹ z nim przepustnic¹ . Blok wymiennika mo¿e dziêki temu zostaæ ominiêty.

Gwarantuje to ci¹g³¹ pracê kot³a podczas czyszczenia lub konserwacji kondensatora. Dotyczy to

równie¿ tymczasowej zmiany paliwa na olej lub sytuacji gdy przep³yw wody nie jest równomierny.

Dziêki kompaktowej budowie, instalowany kondensator zajmuje niewiele miejsca w kot³owni.

Standardowe nogi w ³atwy sposób pozwalaj¹ zamontowaæ ekonomizer za kot³em. Total Eco mo¿e

mieæ jeden lub dwa obiegi wody ( jeden lub dwa wymienniki ).

Wlot spalin zosta³ wyposa¿ony w kwadratowy ko³nierz ³¹cz¹cy z czopuchem kot³a. Wylot gazów jest 

okr¹g³y, co u³atwia jego po³¹czenie z kominem. Drzwiczki inspekcyjne umieszczono tak by zapewniæ

³atwy dostêp. Radiator stawia minimalny opór gazom wylotowym i zosta³ zamontowany pionowo w

stosunku do ci¹gu spalin. Kompaktowa budowa wymaga niewielkiej odleg³oœci monta¿u za kot³em.

Blok radiatora jest nieustannie p³ukany przez kondensat, co zapobiega jego zanieczyszczeniu.



MATERIA£Y WYSOKIEJ JAKOŒCI

W swoich kondensatorach firma Zantingh u¿ywa jedynie materia³ów najwy¿szej jakoœci. Wymiennik

Total Eco wyprodukowano ze stali nierdzewnej. Blok zosta³ wykonany z nierdzewnych stalowych 

rurek przyspawanych do jego dennicy, wykonanej z tego samego materia³u. 

Obudowa równie¿ jest ze stali nierdzewnej, a ko³nierze PN16 wykonano z aluminium. 

Rurki wymiennika ³¹czone s¹ aluminiowymi lamelami. Taka konstrukcja pozwala na prawid³owy 

przep³yw gazów i powrót skroplin. 

Dziêki temu ca³y system zabezpieczony jest przed agresywn¹ kondensacj¹.

DU¯A POWIERZCHNIA WYMIANY CIEP£A

Kondensator posiada du¿¹ powierzchniê wymiany ciep³a osi¹gniêt¹ przez relatywnie du¿¹ iloœæ

lamelowanych rurek, co daje wysok¹ wydajnoœæ urz¹dzenia. To by³o celem konstruktorów. Firmie

Zantingh uda³o siê osi¹gn¹æ optymaln¹ konstrukcjê, idealnie zbilansowan¹ powierzchniê wymiennika

z poziomem inwestycji. Innymi s³owami: inwestowanie w urz¹dzenia Zantingh oznacza otrzymanie

wiêcej za t¹ sam¹ cenê. Spójrz i porównaj.



PRZEGL¥D ZYSKÓW :

- obudowa w ca³oœci ze stali nierdzewnej

- blok radiatora ze stali nierdzewnej z aluminiowymi lamelami

- ³atwa w monta¿u wyj¹tkowo zwarta budowa na regulowanych podstawach

- zawiera syfon kondensatu, niezbêdne zabezpieczenia, oraz skrzynkê elektryczn¹

- aluminiowe ko³nierze do pod³¹czenia instalacji wody 

- ³atwy do rozbudowy o dozownik CO2 stosowany standardowo w produkcji ogrodniczej

STANDARDOWY ZESTAW TOTAL ECO :

- obudowa z blokiem kondensuj¹cym wykonane ze standardowych materia³ów, wyposa¿ona w 

  ko³nierze aluminiowe PN16 

- by pass przekierowuj¹cy spaliny z dŸwigni¹ napêdu rêcznego pozwalaj¹cych na zamkniêcie sekcji

  wymiennika kondensatora lub kana³u obejœciowego ( dostêpna wersja automatyczna ) 

- zestaw termometrów instalowanych na wlocie i wylocie spalin, oraz  wlocie i wylocie wody

- zestaw bezpieczeñstwa z³o¿ony z : termostat bezpieczeñstwa dla ka¿dego obiegu wody, wy³¹cznik

  ciœnieniowy dla spalin, zawór bezpieczeñstwa, wy³¹cznik krañcowy na przepustnicy spalin do

  sygnalizacji i zabezpieczenia pozycji zaworu

- odpowietrzniki i spusty

- podstawa z regulowanymi nogami

OPCJE :

Kondensator Total Eco firmy Zantingh mo¿e byæ rozbudowany :

- wersja wysokociœnieniowa - kondensator jest zaprojektowany do pracy z ciœnieniem wody do 6 bar

- modulowana kontrola temperatury - sekcja przepustnicy kondensatora jest wyposa¿ona w kontrolê

  modulowan¹, dla przyk³adu gdy chwilowo przep³yw wody zostanie wstrzymany lub jej temperatura

  wzrasta zbyt wysoko.



SYSTEM DOZOWANIA CO2

SYSTEM DOZOWANIA CO2 ZE STALI NIERDZEWNEJ

Urz¹dzenia typu CO2 Fan firmy Zantingh u¿ywane s¹ do instalacji centralnego dozowania CO2 w

szklarniach uprawowych. Gazy spalinowe zawieraj¹ce CO2 z kot³a gazowego transportowane s¹

poprzez wentylator na teren szklarni. Tam s¹ rozprowadzane poprzez system rur z PCV i dysz CO2.

Systemy CO2 firmy Zantingh dostosowane s¹ do transportu gazów o temperaturze do 60st. C.

System sk³ada siê z wentylatora ze stali nierdzewnej po³¹czonego bezpoœrednio z wirnikiem z tego

samego materia³u, trzyfazowego silnika elektrycznego i sekcji przepustnicy ze stali nierdzewnej.

Sekcja ma osobne wloty dla spalin i powietrza, napêdzana jest serwomotorem z wy³¹cznikami w 

dwóch skrajnych po³o¿eniach. Urz¹dzenie posiada wy³¹czniki zabezpieczaj¹ce przed przekroczeniem

dopuszczalnych parametrów temperatury i ciœnienia. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w rêkawy

przy³¹czeniowe na wlocie spalin i wylocie do ruroci¹gu dystrybucyjnego ( t³ocznego ). 

Wentylator wraz z blokiem przepustnicy zosta³ zabudowany na sztywnej ramie i mo¿e byæ montowany

na ziemi lub na wysokoœci, np. na kondensatorze spalin. Komplet regulowanych nóg podporowych

mo¿e byæ do³¹czony do zestawu przy zamówieniu urz¹dzenia wraz z kondensatorem spalin.

Panel steruj¹cy dozowaniem CO2 dostosowany do konfiguracji instalacji mo¿e zostaæ wykonany i

dostarczony na osobne zamówienie. Wszystkie prze³¹czniki dla wielu dozowników mog¹ byæ

zabudowane w jednym panelu. Dodatkowe uk³ady, takie jak detektora CO lub kontrolera przepustnicy

spalin równie¿ mog¹ byæ wbudowane w panel. Sam panel CO2 mo¿na wbudowaæ w panel steruj¹cy

palnika gazowego.

Panel steruj¹cy posiada wszelkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z lokalnymi wymogami. Gdy

moc wentylatora dozownika przekracza 3 kW, panel steruj¹cy dostarczany jest z prze³¹cznikiem

„gwiazda / trójk¹t ” ( opcjonalnie soft starter ). Wentylator mo¿e byæ dostarczony w kilku figurach z

przy³¹czem dla ruroci¹gu t³ocznego z dowolnej  strony urz¹dzenia, co u³atwia jego instalacjê.



STANDARDOWA DOSTAWA NIERDZEWNEGO DOZOWNIKA CO2

- nierdzewny wentylator z trójfazowym motorem po³¹czonym bezpoœrednio z nierdzewnym wa³em

- specjalnie zaprojektowany, zabudowany system przepustnicy po stronie ssawnej napêdzanej przez  

  serwomechanizm otwórz/zamknij

- kompletny panel steruj¹cy wyposa¿ony w odpowiednie regulatory

- prze³¹cznik ciœnieniowy do monitorowania i nadzoru przep³ywu 

- termostat zabezpieczaj¹cy przed przegrzaniem

- elastyczne rêkawy do przy³¹czenia strony ssawnej i t³ocznej wentylatora spalin

DETEKTOR CO

Detektor CO firmy Zantingh stosuje siê do pomiaru CO za wentylatorem, czyli po stronie t³ocznej, lub

w samych rurach dystrybucyjnych ( system nadciœnieniowy ). Detektor wyposa¿ony jest w czujnik

pó³przewodnikowy. Jest selektywny, co daje rzetelne pomiary CO. To zabezpieczenie jest nieodzowne

dla zapobiegania przedostawaniu siê CO na teren szklarni w szkodliwym dla ludzi stê¿eniu. Detektor

bêdzie zabudowany razem z panelem sterowniczym, jeœli zostanie zamówiony.

STANDARDOWA DOSTAWA DETEKTORA CO

- cyfrowy wyœwietlacz mierzonego stê¿enia CO, wartoœæ podawana w ppm

- czujnik CO montowany bezpoœrednio w strumieniu spalin ( maksymalna temperatura 40st. C )

- obudowa do mocowania czujnika 

Detektor CO mo¿e zostaæ wyposa¿ony w pompkê próbkuj¹c¹ by okreœlaæ poziom CO tak¿e poza

uk³adem dozownika ( system podciœnieniowy ). Jest to szczególnie przydatne przy korzystaniu z

wiêkszej iloœci Ÿróde³ CO2 ( kocio³, kogenerator, etc. ).

OPCJE

Dozownik CO2 firmy Zantingh mo¿e byæ rozbudowany o nastêpuj¹ce opcje :

- sterownik obrotów wentylatora - falownik ( np. gdy wystêpuje zmienne zapotrzebowanie na CO2 )

- modulowana kontrola temperatury  ( np. gdy nie zastosowano kondensatora spalin, a spaliny z CO2

   musz¹ byæ mieszane z powietrzem )

- prze³¹cznik dozowania z ró¿nych Ÿróde³ ( np. dozujemy gaz z kogeneratora lub / i skroplony CO2

  ze zbiornika )



Firma Zantingh dostarcza system „easy-connect”, umo¿liwiaj¹cy bezpoœrednie montowanie dozownika

CO2 na kondensatorze spalin. Dozownik CO2 jest wyposa¿ony w ramê monta¿ow¹. Dziêki tej ramie

mo¿na montowaæ urz¹dzenie wysoko, przy pomocy np. wózka wid³owego. Rama z jednej strony

mocowana jest do kondensatora a z drugiej opiera siê na dwóch do³¹czonych nogach wspornikowych.

Wszystkie elementy sa wstêpnie zmontowane, co sprawia ¿e monta¿ jest BARDZO £ATWY. Innym

udogodnieniem jest to ¿e rama mo¿e byæ montowana z lewej lub prawej strony kondensatora, oraz ¿e

mo¿na je ³¹czyæ ze sob¹ w pakiety. W zestawie mo¿e byæ dostarczony komin z p³yt¹ dachow¹ oraz

przyspawanym  przy³¹czem ssawny dozownika.

PROJEKT INSTALACJI DYSTRYBUCJI CO2

Firma Zantingh mo¿e dostarczyæ projekt wewnêtrznej instalacji podzia³u CO2.

Zapewniamy najbardziej optymalne poprowadzenie orurowania, bazuj¹ce na dostarczonych planach 

szklarni.

Stabilne ciœnienie t³oczenia w instalacji na ca³ej powierzchni szklarni realizowane jest przez

wentylator CO2, który z regu³y jest instalowany w kot³owni. W zwi¹zku z tym wymogiem rury PCV

bêd¹ podlegaæ stopniowaniu. Program komputerowy kalkuluje ró¿nicê ciœnienia miêdzy rurami

kolektorów, a wê¿ami rozprowadzaj¹cymi gaz pomiêdzy roœliny. Ca³y system wê¿y zasilany jest 

za poœrednictwem specjalnych wykonanych z PCV z³¹czek kryzuj¹cych. Rozmiar otworów z³¹czek jest

zmienny i po skalkulowaniu przez firmê Zantingh do ka¿dego obiektu dostarczany jest ich odpowiedni

rozmiar i iloœæ. Dla prawid³owego wykonania projektu niezbêdne jest dostarczenie firmie Zantingh

informacji o rodzaju upraw oraz standardowego zapotrzebowania na CO2 

( podawanego w m³ gazu / ha ).

Projekt instalacji dystrybucji CO2 gwarantuje najlepsze mo¿liwe do uzyskania rezultaty dozowania 



KOMPUTEROWE SYSTEMY KONTROLI I STEROWANIA KLIMATEM W SZKLARNIACH.

- CLIMA 300 specjalnie zaprojektowany do stosowania w ma³ych obiektach produkcyjnych

  lub centrach ogrodniczych

- CLIMA 400 dla czterech bloków regulacyjnych z bogatym oprogramowaniem dla ma³ych

  i  œrednich gospodarstw ogrodniczych

- CLIMA 500 obs³uguje do 14 bloków regulacyjnych oraz dowolnie skonfigurowan¹

  kot³owniê ( kot³y, generatory, zbiorniki buforowe, odzysk CO2, itp. )

- MULTIMA to komputer o otwartej architekturze dla du¿ych lub zaawansowanych 

  technologicznie obiektów ogrodniczych. Oprócz kontroli klimatu zarz¹dza gospodark¹ 

  energetyczn¹ obiektu oraz mo¿e mieæ wbudowany automatyczny system nawadniania

  i nawo¿enia roœlin. Wspó³pracuje ze wszystkimi systemami pomiarowymi oraz czujnikami

  logicznymi ( softwarowymi ) bêd¹cymi rezultatem matematycznego modelowania produkcji

  ogrodniczej.



- Komputery CLIMA 500 i MULTIMA s¹ przystosowane  do obs³ugi oprogramowania 

  pozwalaj¹cego na krótko i œrednioterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energiê, 

  zarz¹dzanie jej wytwarzaniem oraz zu¿yciem w procesie produkcji. Obs³ugiwane s¹ kot³y 

  wodne i parowe, kogeneratory, systemy odzysku energii cieplnej, gromadz¹ce energiê

  ciepln¹ zbiorniki buforowe oraz inne specjalistyczne rozwi¹zania stosowane w systemie 

  tzw. „szklarni pasywnych”. 

- Wszystkie komputery mog¹ wspó³pracowaæ z generacj¹ bezobs³ugowych elektronicznych

  czujników EKTRON mierz¹cych temperaturê, wilgotnoœæ oraz opcjonalnie stê¿enie CO2

  w bloku szklarniowym

- Obs³ugê i pracê urz¹dzeñ mog¹ wspomagaæ programy graficznego sterowania i gromadzenia

  danych SYNOPTA - 1 i SYNOPTA - 2. Oprogramowanie typu modu³owego pozwala na 

  stopniow¹ rozbudowê ca³ego systemu zgodnie ze zmian¹ potrzeb u¿ytkownika.

KOMPUTERY STERUJ¥CE NAWADNIANIEM UPRAW.

- AQUA 300 i AQUA 500  komputerowe sterowniki obs³uguj¹ce systemy nawadniania 

  ( zamg³awianie, deszczowanie, itp. ) i  nawo¿enia roœlin po uzupe³nieniu systemu o modu³y

  regulacji pH i EC stosowanych po¿ywek. Mo¿liwoœæ obs³ugi bardzo wielu ju¿ istniej¹cych 

  lub indywidualnie projektowanych systemów wykonawczych obejmuj¹cych ró¿ne rodzaje

  instalacji zasilaj¹cych oraz recyrkulacjê i odzyskiwanie nie pobranych przez roœliny po¿ywek,

  pozyskiwanie i gromadzenie wody opadowej, filtracja po¿ywek i wody, wstêpne zmieszanie

  wody czystej i po¿ywek z recyrkulacji, dozowanie pulsacyjne œrodków chemicznych, itp..

- Urz¹dzenia  tego typu optymalizuj¹ zu¿ycie wody, nawozów, energii oraz robocizny, przy

   jednoczesnym zapewnieniu w³aœciwych warunków uprawowych.

- Wszystkie urz¹dzenia wspó³pracuj¹ z oprogramowaniem SYNOPTA 1 lub 2  dla obs³ugi

   terminali graficznych.



KOMPUTEROWE DOZOWNIKI NAWOZÓW. 

- FERTIMIX 300 obs³uguje do 100 zaworów elektromagnetycznych eksploatowanych

  w grupach  ( 3 do 10 szt. ), uruchamianych programowo lub sygna³em zewnêtrznym.

  Kontrola EC i pH mieszanych  ( 3 do 8 ) zaprogramowanych receptur po¿ywek .

- FERTIMIX 400 obs³uguje do 128 zaworów elektromagnetycznych eksploatowanych 

  w grupach ( do 8 szt. ), symultaniczna praca do 4 zaworów, uruchamianych do pracy 

  zegarem, zewnêtrznym czujnikiem, rêcznie lub sumatorem energii s³onecznej z 

  automatyczn¹ korekt¹ stê¿enia po¿ywki. Bie¿¹ca kontrola i monitorowanie stê¿enia 

  ( roztworu do 4 sk³adników ) oraz kwasowoœci wytwarzanych po¿ywek. Urz¹dzenie

  mo¿e mieszaæ po¿ywkê z recyrkulacji ze œwie¿¹ wod¹ na podstawie osobnego pomiaru EC.

- FERTIMIX 500 obs³uguje do 256 zaworów eksploatowanych w grupach ( do 20 szt. ),

  symultaniczna praca do 4 zaworów, uruchamianych do pracy zegarem, zewnêtrznym

  impulsem, rêcznie, sumatorem energii s³onecznej, tensjometrami oraz tacami uprawowymi

  objêtoœciowymi lub wagowymi. Mieszanie do 8 sk³adników podstawowych z bie¿¹c¹

  kontrol¹ i monitorowaniem EC i pH roztworu. Urz¹dzenie posiada system korekty stê¿enia 

  po¿ywek w zale¿noœci od natê¿enia œwiat³a s³onecznego, kontrolê EC po¿ywki zwrotnej,

  mieszanie po¿ywek zwrotnych z czyst¹ wod¹, gromadzenie po¿ywek zwrotnych w osobnych 

  zbiornikach ( max 8 ) oraz wiele innych indywidualnie aplikowanych funkcji.

- FERTIMIX 600 obs³uguje do 500 zaworów podzielonych na max 50 grup, symultaniczna

  praca do 12 zaworów, wydajnoœæ pomp do 120 m3/godz., wydajnoœæ regulowana p³ynnie

  przez falownik, wszystkie inne mo¿liwoœci obs³ugi systemów i ich uruchamiania  jak w 

  modelu 500.  

Wszystkie urz¹dzenia wspó³pracuj¹ i mog¹ byæ sterowane przez odpowiedni¹ wersjê

oprogramowania graficznego SYNOPTA.



URZ¥DZENIA DO PRZYGOTOWANIA WODY ORAZ PO¯YWEK.

- Sterylizatory VITALITE 100 i VITALITE 500 pozwalaj¹ce na ponowne u¿ycie po¿ywek

  zwrotnych pomimo zagro¿enia infekcjami grzybowymi, bakteryjnymi lub wirusowymi.

  Do sterylizacji wykorzystano system lamp UV napromieniowuj¹cych przep³ywaj¹c¹ w ich

  obudowach po¿ywkê lub wodê ( np. ze zbiornika retencyjnego ). Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ 

  z graficznym systemem sterowania SYNOPTA.

- Mieszalniki do przygotowywania koncentratów po¿ywek typu FERTFIL

- Natlenianie po¿ywek urz¹dzeniami VITAOXY

- P³ywaj¹ce sterylizatory ultradŸwiêkowe dla zbiorników retencyjnych typu VITAFLOAT

- Mieszanie i napowietrzanie wody w zbiornikach i basenach p³ywaj¹cymi urz¹dzeniami typu

  VITAOLOID

- Sterylizacja po¿ywek wy³adowaniami elektrycznymi w urz¹dzeniach VITAVOLT.

SYSTEM KOMPUTEROWY „P-PLUS” DO KONTROLI ORAZ ANALIZY PROCESU

PRODUKCJI ( wydajnoœæ, produktywnoœæ, koszt ochrony, jakoœæ produktu, itp. )

SYSTEMY NAPÊDOWE DO PIONOWYCH KURTYN CIENIUJ¥CYCH

I STERUJ¥CYCH „ROLL-LOGIC”.



GREEN DROP PLUS

ul. Warszawska 32a, 05-805 Otrêbusy, Polska

tel: +48 22 499 35 35, fax: +48 22 499 70 50

e-mail: greendropplus@greendrop.pl

www.greendrop.pl

GREEN DROP

ul. Warszawska 32a, 05-805 Otrêbusy, Polska

tel: +48 22 499 34 34, fax: +48 22 499 70 50

e-mail: greendrop@greendrop.pl

www.greendrop.pl

ZANTINGH B.V.

ul. Aarbergerweg 9, 1435 CA Rijsenhout, Holandia

tel: +31 (0) 297 219 100, fax: +31 (0) 297 219 199

www.zantingh.com

HortiMax B.V.

ul. Vielandseweg 20, 2641 KC Pijnacker, Holandia

tel: +31 (0) 153 620 300, fax: +31 (0) 153 693 038

www.hortimax.nl

PRZEDSTAWICIELSTWA  FIRMY PARTNERSKIE W POLSCE :

PRODUCENCI URZ¥DZEÑ :

Firma partnerska :
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