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1956 Kezdetek
A 17 éves Benito Guerra – mindmáig a Robur tulajdonosa és 
cégvezetôje – meg alapítja a Robur (a latin szó erôt je lent) elôdjét. 
Mûhelyük gázkazánok és vízmelegítôk számára gyárt fúvókákat. 
Már az elsô években elindul az európai export.

ROBUR CÉGTÖRTÉNELEM

1965 Szervezeti átalakulás
A kis mûhely vállalattá növi ki magát 
és megnyitja elsô gyárát Zingoniában, 
Bergamo és Milánó közelében. A válla-
lat központja és a gyár azóta is a lom-
bard iparvidék szívében található. 

1969 Súlypont a kutatás-fejlesztésen
Elkezdôdik az atmoszférikus gázégôk 
gyár tása. A Robur szemléletet vált és ettôl 
kezdve a kutató-fejlesztô részlegben 
látja a vállalat fennmaradásának és 
továbbfejlôdésének zálogát.

1973 Az elsô szabadalom
Alacsony emissziójú, magas hatásfokú égôt szabadalmaztatnak.

1976 Decentralizált fûtés
Legördülnek az elsô hôlégfúvók 
a Robur gyártósorairól. A mind-
eddig csak részegységeket és 
alkatrészeket gyártó Robur most 
állít elô elôször kompakt fûtô-
berendezést. A „legyen fûtése 
is olyan egyszerûen, ahogy a 
villanyt felkapcsolja” elv jegyében falra szerelhetô, gáztüzelésû 
hôlégfúvók sorozatgyártása indul el.

1982 Gázkonvektorok
Elkezdôdik a gázkonvektorok gyártása. Ezekben az években épí-
ti ki a Robur az Olaszország teljes területére kiterjedô értékesítési 
és szervizhálózatát és alapozza meg jó hírét az egész országban. 
A cég jelentôs belsô átalakuláson is átmegy, kialakulnak a Total 
Quality Management alapjai.

1991 Abszorpciós folyadék hûtôk – feat. Albert Einstein
A Robur megvásárol egy amerikai céget, 
amely gáztüzelésû abszorpciós folya dék-
hûtôket gyárt. A folyadékhûtô számos alko-
tóelemét szabadalom védi, ezek közül az 
egyik Albert Einstein és Szilárd Leó nevéhez 
(1930) fûzôdik.

1994 Környezetbarát hôlégfúvók 
A környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontok még 
nagyobb hangsúlyt kapnak a Robur kutatás-fejlesztésében: pi-
acra kerül az alacsony NOx-kibocsátású, magasabb hatásfokot 
biztosító F sorozatú hôlégfúvó.

2002 Központosul a gyártás
A folyadékhûtôk gyártása teljes 
egészében Zingoniába kerül, el-
készül az európai 50Hz-es háló-
zatról mûködtethetô berendezés.

2004 Gáztüzelésû abszorpciós hôszivattyúk
A milánói Mostra Convegno kiállításon a Robur 
bemutatja a gáztüzelésû abszorpciós hôszi-
vattyút és piacra dobja a folyamatos lángsza-
bályozású K szériájú hôlégfúvót.

2008 Kondenzációs hôlégfúvók
Újabb mérföldkô: elkezdôdik a kondenzációs hôlégfúvók 
(G sorozat) gyártása.

2011 Közös fejlesztés vezetô nagyvállalatokkal
Az EU FP7 programjához csatla-
kozva a Robur koordinálja a HEA-
T4U projektet, amelyben a Milánói 
Mûszaki Egyetem, a gázellátás (Bri-
tish Gas, Ruhrgas, GDF Suez), a gáz-
készülékgyártás (Bosch), és az ipari 
formatervezés (Pininfarina) vezetô 
vállalatai közül vesznek részt tizennégyen. A projekt célja olyan 
gáztüzelésû abszorpciós hôszivattyúk fejlesztése és tesztelése, 
amelyek jól alkalmazhatóak akár családi házak fûtésére is.

2001 Minôségbiztosítás
Elsôként a fûtô- és klímaberendezések gyártói közül a Robur 
megszerzi az ISO 9001:2000 minôsítést.

1976 Speciális hôcserélô
Hosszas hô- és áramlástechnikai mérések és 
opti malizáció után kifejlesztésre kerül a Robur 
szaba dalmaztatott hôcserélôje. A speciális ala-
kú, lamellázatú és anyagú hôcserélô mindmáig 
a Robur hôlégfúvók legfontosabb és legjelleg-
zetesebb alkotó eleme.
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KONDENZÁCIÓ ÉS FOLYAMATOS LÁNGSZABÁLYOZÁS

Kondenzációs hôlégfúvó 
– a legfejlettebb technológia

Az emberiség egyik legégetôbb problémája a világ növekvô 
energiaigényének kielégítése. Új, alternatív energiaforrások kere-
sése mellett kiemelt fontosságú a belátható idôn belül kimerülô 
fosszilis energiahordozók lehetô legtakarékosabb felhasználása 
is. E törekvés zászlóshajója a klasszikus elven mûködô gáztüzelésû 
fûtôberendezéseknél a kondenzációs technológia.   

 Vezetô hôlégfûvó-gyártóként a Robur kifejlesztette a konden-
zációt hasznosító G sorozatú készülékét. 

A Robur G hôlégfúvó hatásfoka az átmeneti, +5°C és -5°C közöt-
ti külsô hômérsékleti idôszakban különösen magas, az alsó fûtôér-
tékre vetítve meghaladhatja a 105%-ot is. Mivel a készülékek kény-
szerlevegôs gázégôvel és precíziós szabályozással rendelkeznek, 
a csúcsterheléses hatásfok is több, mint 97%. Egy fûtési szezonban 
sokkal gyakrabban fordulnak elô az átmeneti hômérsékleti tar-
tomány értékei, mint a Magyarországon tervezési alapadatnak 
tekintett -13–15°C, így az éves hatásfok is bôven 100% felett lesz.

A kondenzációs üzem létrejötte és fenntartása érdekében a 
szabályozás a hôszükséglet függvényében folyamatosan optima-
lizálja az égési folyamatban résztvevô alkotóelemek mûködését, 
biztosítva ezzel a hatásfok maximalizálását.

A túlnyomásos, 30–100%-ig fokozatmentesen szabályozható 
rozsdamentes gázégô felel a szükséges fûtôteljesítmény elôállí-
tásáért, valamint hogy a tüzeléstechnikai hatásfok a lehetô leg-
magasabb legyen. A távozó füstgáz a tökéletesebb égés révén 
a lehetô legalacsonyabb NOx- és CO-tartalmú lesz. A beépített 
kondenzációs hôcserélô (1. ábra) további füstgázjáratokat hoz 
létre, így az abban áramló égéstermék még jobban lehûl és a 
benne lévô vízgôz kondenzálódik. 

Alkotóelemek:
• Túlnyomásos, folyamatos teljesítményszabályzású gázégô
• Folyamatos szabályzású füstgázventilátor
• Folyamatos szabályzású befúvóventilátor
• Hegesztésmentes, speciális alumíniumból-ötvözetbôl készült 

hôcserélô
• Kondenzációs hôcserélô
• Mikroprocesszoros szabályzás

Minden G hôlégfúvó kondenzelvezetô csonkkal van ellátva.

Folyamatos lángszabályzású 
hôlégfúvó – komfort mindenekelôtt

Az energiatudatos gondolkodás elôtérbe kerülése, az üzemeltetési 
költségek tekintetbe vétele beruházási döntéseknél és a környezet-
védelem egyre hangsúlyosabbá válása mind abba az irányba 
mutat, hogy berendezéseink (és ezek között majdnem elsôsorban 
a gázfûtô készülékek) kiválasztásánál az energiatakarékosság az 
egyik legfontosabb szempont legyen.

Emellett minden vásárló törekszik rá, hogy a tulajdonába kerülô 
berendezés a lehetô legmagasabb színvonalon és legkellemeseb-
ben mûködjön.

A ROBUR K sorozatú hôlégfúvója jelentôs lépés a fenti célok meg-
valósítása érdekében. A K készülékek folyamatos, a készülék telje-
sítményének 30%-ától 100%-áig modulálható gázégôvel vannak 
felszerelve. A berendezés a befújt levegô mennyiségét is változtatja 
a szükséges fûtési igény függvényében, ezáltal a komfortérzet jóval 
magasabb, mint a hagyományos készülékeknél. 

Átmeneti idôszakban - mikor a külsô hômérséklet magasabb, 
mint a tervezési állapot (és a fûtési szezon döntô idôszaka ilyen) – 
nincs szükség a készülék teljes fûtôteljesítményére. (2 ábra) A folya-
matos teljesítményszabályzású készülékek ilyenkor is magas hatás-
fokon üzemelnek, ellentétben a egyfokozatú hôlégfúvókkal.

Ugyancsak az ôszi, tavaszi, enyhe téli idôszak mûködési állapotá-
ra jellemzô az egyfokozatú készülékeknél elkerülhetetlenül kialakuló 
túlzott hôbevitel. (3. ábra) A folyamatos teljesítményszabályozás 
kisimítja ezeket a „hôhullámokat”, ezzel kényelmesebbé, komforto-
sabbá téve a helyiséget. A mikroprocesszoros szabályzást is tartal-
mazó heti programozású termosztát a K hôlégfúvónak is tartozéka. 
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A hôlegfuvók terhelésének és hatásfokának görbéi a fûtési szezonban

1. ábra
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G

A hôlégfúvóban a bejuttatott gáz egy zárt égés-
terû égôkamrában ég el. A folyamat során kelet-
kezô füstgáz egy speciális szerkezetû hôcserélôn 
keresztül adja át a hôt a befújt légsugárnak. Ezt 
követôen az égéstermék a füstgázventilátor se-
gítségével a kéményrendszeren keresztül távozik 
az épületbôl. Az égési folyamathoz szükséges 
levegôt rendszerint a kültérbôl vezetik a hôlégfú-
vókhoz, de mûködhetnek nyílt égéstérrel is. 

Az égéstermék és az átáramoltatott levegô 
közti hôcsere felületének növelése céljából a 

hôcserélô kívülrôl és belülrôl egyaránt bordázott. 
A belsô részen kialakított függôleges bordák 
füstgázoldali jobb hôfelvételt segítik, míg a kívül 
elhelyezett vízszintes bordák biztosítják az átfújt 
levegô minél turbulensebb áramlását és ezzel a 
leghatásosabb és a felület mentén a lehetô leg-
egyenletesebb hôátadást. 

A Robur által szabadalmaztatott hôcserélôt 
olyan alumínium ötvözetbôl öntik, melynek hôve-
zetési tényezôje tízszer nagyobb, mint az acélé. 
A csonka kúp alakú öntvény palástját és belsô 
hôátadó felületét megfelelô felületkezeléssel lát-
ják el, mely biztosítja a hôcserélô hosszú élettarta-
mát. A hôcserélô kialakításának köszönhetôen a 
hôcserélô felsô részén kialakuló, alacsonyabb hô-
mérsékletû légáramok megakadályozzák a me-
legebb légáramok felfelé áramlását és a mele-
get egyenesen a tartózkodási zónába irányítják. 
A fent leírt három tényezô (megnövelt hôátadó 
felület, nagy hôvezetési tényezô, hôcserélô ki-
alakítás) hatására kialakul a Robur hôlégfúvókra 
speciálisan jellemzô „lefelé irányított fûtôhatás”, 
mely a helyiség függôleges hôfokgradiens érté-
két jelentôsen csökkenti. A levegô függôleges 
hôfokrétegzôdése kisebb (lásd 11. oldal), ezért 
nem szükségesek mennyezeti ventilátorok, to-

vábbá a kívánt helyen az elôírt légállapotok biz-
tosíthatóak

A fentiek miatt általában nemcsak az üze-
meltetési, hanem a beruházási költségek terén 
is jelentôs megtakarítás érhetô el.

ALKALMAZÁS
A Robur gázüzemû hôlégfúvók ideális meg-
oldást nyújtanak azoknak a felhasználóknak, 
akik gazdaságosan és hatékonyan szeretnék 
fûteni helységeiket. Ezért a ROBUR G típusú 
kondenzációs hôlégfúvók jól alkalmazhatók 
olyan objektumok fûtésére, ahol fontos a ki-
emelkedôen magas komfortérzet és a különö-
sen alacsony gázfogyasztás:

• Ipari csarnok
• Sportcsarnok, tornaterem
• Raktár
• Mûhely
• Összeszerelô üzem
• Pályaudvari váróterem
• Templom
• Diszkontáruház

Magasság (m)
5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

MÛKÖDÉSI ELV

KONDENZÁcIÓS HÔcSERÉLÔ
•  Plusz energiát nyer ki a füstgázból, 

ebben kondenzálódik le az 
égéstermék

BEFÚVÓ VENTILÁTOR
•  Biztosítja a felmelegített le-

vegô befúvását a he lyi-
ségbe.

•  A folyamatos fordulatszám-
szabályozás segítségével 
a befújt légmennyiséget a 
kívánt fûtési teljesítményhez 
iga zítja.

FÜSTGÁZVENTILÁTOR
• Elôállítja az égés szempontjából 

legmegfelelôbb arányú gáz-égési-
levegô keveréket.

• Bevezeti a keveréket az égôbe.
• A füstgázventilátor biztosítja a füst-

gázelvezetô-/égésilevegô-bevezetô 
rendszerben fellépô ellenállás leküz-
dését.

HÔcSERÉLÔ
•  Alumínium öntvénybôl készült, amelynek köszön-

hetôen jobb a hôvezetô képessége, mint az 
ugyanerre a célra általában használt anyagoknak.

•  Az alumínium öntvény nem lép reakcióba olyan 
égési melléktermékekkel, mint például a kénsavol-
dat.

•  A kétoldali bordázat növeli a hôcsere felületét.
•  A kúp alak, a bordázat és a hôcserélô megdöntése 

lehetôvé teszi az úgynevezett „lefelé irányított fûtô-
hatás” elérését.

•  A hôcserélô kívülrôl speciális rögzítô elemek segít-
ségével van hozzáerôsítve az égôkamrához, ami 
kiküszöböli a csatlakozási hely elgyengülésének le-
hetôségét.

TÚLNYOMÁSOS ÉGÔ
•  Rozsdamentes acélból készült.
•  A széleket préseléssel kapcsolják össze, 

ami kikü szöböli az anyag szerkezetében 
vég be me nô változásokat.

ZÁRT ÉGÉSTERÛ ÉGÔKAMRA
•  A zárt égésterû égôkamra rozsda-

mentes acélból készült.
•  Az égôkamra összes eleme pré-

seléssel van összeépítve, amely 
kizárja az anyag szerkezetében 
végbemenô változásokat (pl. a 
hegesztett kamrák esetében a 
magas hômérséklet miatt késôbb 
sor kerülhet a hegesztési varratok 
repedésére.) 
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KONDENZÁCIÓS HÔLÉGFÚVÓ TÚLNYOMÁSOS ÉGÔVEL

MÛSZAKI ADATOK G 30 G 45 G 60 G 100

Hôterhelés
maximum kW 30 45 58 93

minimum kW 15 15 19,3 31,7

Fûtôteljesítmény
maximum kW 29,2 43,3 56,2 90,2

minimum kW 15,8 15,6 20,2 33,5

Hatásfok
maximális teljesítménynél % 97,3 96,3 97 97

minimális teljesítménynél % 105,3 104,3 104,6 105,7

Gázfogyasztás1)
földgáz (20 mbar) m3/h 3,17 4,76 6,14 9,84

PB-gáz (30 mbar) kg/h 2,33 3,5 4,53 7,26

Légszállítás2)
maximum m3/h 2700 4000 5350 8250

minimum m3/h 2300 2340 3310 5200

Levegô hôfokváltozás
maximális légszállításnál K 31,1 31,8 30,8 32,1

minimális légszállításnál K 16,3 19,6 17,9 18,9

Vetôtávolság maximális légszállításnál3) m 10 25 31 40

Hangnyomásszint max. légszállításnál 6 m távolságban
szabadban dB(A) 47 48 50 54

zárt térben dB(A) 59 60 61,5 65,5

Hangnyomásszint min. légszállításnál 6 m távolságban
szabadban dB(A) 42 43 45 49

zárt térben dB(A) 54 55 56 60,5

Ajánlott beépítési magasság m 2,5 2,5/3 3/3,5 3/4

Elektromos teljesítményfelvétel (230V/50Hz) W 350 450 750 900

Gázcsatlakozás “ ¾

Égésilevegô-vezeték átmérôje4) NA 80

Füstgázvezeték átmérôje4) NA 80

Megengedett környezeti hômérséklet °C 0/35

Tömeg kg 55 66 76 122

1)  léghômérséklet: 15 °C légnyomás: 1013 mbar
2)  léghômérséklet: 20 °C légnyomás: 1013 mbar
3)  szabad térben mérve; zárt térben bizonyos esetekben a valós 

vetôtávolság jóval meghaladhatja a táblázatban szereplô értékeket, 
(függ a beépítési körülményektôl, a helyiség hôszigetelésétôl, stb.)

4)  a megadott névleges átmérôjû csô a csonkba mint tokba belecsúszik
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FIX TARTÓSZERKEZET 

Két darabból álló tartószer-
kezet. Biztosítja a minimális 
távolságot a faltól, hogy a 
ventilátorhoz a megfelelô 
mennyiségû levegô akadály-
talanul jusson el. A készüléket 
csavarok segítségével rögzítik 
a tartóhoz.

FORGATHATÓ 
TARTÓSZERKEZET

A készülék egy csuklós szerke-
zeten lévô elemhez van rög-
zítve. Emiatt a készüléket kb. 
30°-kal el lehet forgatni mind-
két irányban. A készülék elfor-
gatása a kémény csatlakozás 
kiépítése után nem lehetséges.

FELSZERELÉS
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MÉRETEK
TÍpUS A B c D E F G H I J L M N Q R T W X Y

G30 656 735

800 570

370

405

440

536 157,2

307

180 20 223 360 340 720

400

80 80
G45 706 735 370 490 327 520

G60 796 760 510 580 371 520

G100 1296 740 1010 1080 507 520
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Felülnézet
G 30 45 60
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G 30 45 60
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1   Füstgázcsonk
2   Égésilevegô-csonk
3   Elektromos csatlakozás
4   Gázcsatlakozás
5   Ellenôrzô ablak
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K

A hôlégfúvóban a bejuttatott gáz egy zárt égés-
terû égôkamrában ég el. A folyamat során kelet-
kezô füstgáz egy speciális szerkezetû hôcserélôn 
keresztül adja át a hôt a befújt légsugárnak. Ezt 
követôen az égéstermék a füstgázventilátor se-
gítségével a kéményrendszeren keresztül távozik 
az épületbôl. Az égési folyamathoz szükséges 
levegôt rendszerint a kültérbôl vezetik a hôlégfú-
vókhoz, de mûködhetnek nyílt égéstérrel is. 

Az égéstermék és az átáramoltatott levegô 
közti hôcsere felületének növelése céljából a 
hôcserélô kívülrôl és belülrôl egyaránt bordázott. 

A belsô részen kialakított függôleges bordák 
füstgázoldali jobb hôfelvételt segítik, míg a kívül 
elhelyezett vízszintes bordák biztosítják az átfújt 
levegô minél turbulensebb áramlását és ezzel a 
leghatásosabb és a felület mentén a lehetô leg-
egyenletesebb hôátadást. 

A Robur által szabadalmaztatott hôcserélôt 
olyan alumínium ötvözetbôl öntik, melynek hôve-
zetési tényezôje tízszer nagyobb, mint az acélé. 
A csonka kúp alakú öntvény palástját és belsô 
hôátadó felületét megfelelô felületkezeléssel lát-
ják el, mely biztosítja a hôcserélô hosszú élettarta-
mát. A hôcserélô kialakításának köszönhetôen a 
hôcserélô felsô részén kialakuló, alacsonyabb hô-
mérsékletû légáramok megakadályozzák a me-
legebb légáramok felfelé áramlását és a mele-
get egyenesen a tartózkodási zónába irányítják. 
A fent leírt három tényezô (megnövelt hôátadó 
felület, nagy hôvezetési tényezô, hôcserélô ki-
alakítás) hatására kialakul a Robur hôlégfúvókra 
speciálisan jellemzô „lefelé irányított fûtôhatás”, 
mely a helyiség függôleges hôfokgradiens érté-
két jelentôsen csökkenti. A levegô függôleges 
hôfokrétegzôdése kisebb (lásd 11. oldal), ezért 
nem szükségesek mennyezeti ventilátorok, to-

vábbá a kívánt helyen az elôírt légállapotok biz-
tosíthatóak

A fentiek miatt általában nemcsak az üze-
meltetési, hanem a beruházási költségek terén 
is jelentôs megtakarítás érhetô el.

ALKALMAZÁS
A Robur gázüzemû hôlégfúvók ideális meg-
oldást nyújtanak azoknak a felhasználóknak, 
akik gazdaságosan és hatékonyan szeretnék 
fûteni helységeiket. Ezért a ROBUR K típusú kon-
denzációs hôlégfúvók jól alkalmazhatók olyan 
objektumok fûtésére, ahol fontos a kiemel-
kedôen magas komfortérzet és az alacsony 
gázfogyasztás:

• Ipari csarnok
• Sportcsarnok, tornaterem
• Raktár
• Mûhely
• Összeszerelô üzem
• Pályaudvari váróterem
• Templom
• Diszkontáruház

Magasság (m)
5 

4 

3 

2,5 

2 

1 

MÛKÖDÉSI ELV

LÉGBEVEZETÔ ZSALUK
•  Lehetôvé teszik a befújt levegô irányának 

megváltoztatását 
•  Növeli a „lefelé irányított fûtôhatás” mû kö-

désének ered mé nyessé gét.
•  Opcionálisan légcsatorna csatlakozással is 

szállítható 

ZÁRT ÉGÉSTERÛ ÉGÔKAMRA
•  A zárt égésterû égôkamra rozsdamentes 

acélból készült.
•  Az égôkamra összes eleme préseléssel van össze-

építve, amely kizárja az anyag szerkezetében vég-
bemenô változásokat (pl. a hegesztett kamrák eseté-
ben a magas hômérséklet miatt késôbb sor kerülhet a 
hegesztési varratok repedésére.) 

TÚLNYOMÁSOS GÁZÉGÔ
•  Rozsdamentes acélból készült.
•  A széleket préseléssel kapcsolják össze, 

ami kikü szöböli az anyag szerkezetében 
vég be me nô változásokat.

FÜSTGÁZVENTILÁTOR
• Elôállítja az égés szempontjából legmegfe-

lelôbb arányú gáz-égésilevegô keveréket.
• Bevezeti a keveréket az égôbe.
• A füstgázventilátor biztosítja a füstgázelve-

zetô-/égésilevegô-bevezetô rendszerben fel-
lépô ellenállás leküzdését.

BEFÚVÓ VENTILÁTOR
•  Biztosítja a felmelegített le vegô 

befúvását a he lyi ségbe. 
•  A folyamatos fordulatszámsza-

bályozás segítségével a befújt 
légmennyiséget a kívánt fûtési 
teljesítményhez igazítja.

HÔcSERÉLÔ
•  Alumínium öntvénybôl készült, amelynek köszönhetôen jobb a hô-

vezetô képessége, mint az ugyanerre a célra általában használt 
anyagoknak.

•  Az alumínium öntvény nem lép reakcióba olyan égési melléktermé-
kekkel, mint például a kénsavoldat.

•  A kétoldali bordázat növeli a hôcsere felületét.
•  A kúp alak, a bordázat és a hôcserélô megdöntése lehetôvé teszi az 

úgynevezett „lefelé irányított fûtôhatás” elérését.
•  A hôcserélô kívülrôl speciális rögzítô elemek segítségével van hozzáerôsítve az égô-

kamrához, ami kiküszöböli a csatlakozási hely elgyengülésének lehetôségét.
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1)  léghômérséklet: 15 °C légnyomás: 1013 mbar
2)  léghômérséklet: 20 °C légnyomás: 1013 mbar

3)  szabad térben mérve; zárt térben bizonyos esetekben a valós 
vetôtávolság jóval meghaladhatja a táblázatban szereplô értékeket, 
(függ a beépítési körülményektôl, a helység szigetelésétôl, stb.)

4)  a megadott névleges átmérôjû csô a csonkba mint tokba belecsúszik

K

MÛSZAKI ADATOK K 32 K 45 K 60 K 100

Hôterhelés
maximum kW 32 45 60 100

minimum kW 18,6 27 34,5 56

Fûtôteljesítmény
maximum kW 29,6 41,6 55,2 92

minimum kW 17,7 25,8 33 53,9

Hatásfok
maximális teljesítménynél % 92,5 92,5 92 92

minimális teljesítménynél % 95 95,5 95,6 96,2

Gázfogyasztás1)
földgáz (20 mbar) m3/h 3,39 4,76 6,35 10,58

PB-gáz (30 mbar) kg/h 2,5 3,52 4,69 7,82

Légszállítás2)
maximum m3/h 2700 4000 5350 8250

minimum m3/h 2300 2600 3670 5775

Levegô hôfokváltozás
maximális légszállításnál K 31 30,8 30,6 33

minimális légszállításnál K 21,9 29,4 26,7 27,7

Vetôtávolság maximális légszállításnál3) m 18 25 31 40

Hangnyomásszint 6 m távolságban

maximális légszállításnál szabadban dB(A) 47 48 50 54

maximális légszállításnál zárt térben dB(A) 59 60 61,5 65,5

minimális légszállításnál zárt térben dB(A) 55 55 56 60,5

Ajánlott beépítési magasság m 2,5/3 2,5/3 3/3,5 3/4

Elektromos teljesítményfelvétel (230V/50Hz) W 350 450 750 900

Gázcsatlakozás “ ¾

Égésilevegô-vezeték átmérôje4) NA 80

Füstgázvezeték átmérôje4) NA 80

Megengedett környezeti hômérséklet °C 0/35

Tömeg kg 55 65 75 120

15
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654

840

ELÔLNÉZET
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5

FELÜLNÉZET

FELÜLNÉZET
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22020
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E
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min. 350

405

min. 350
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E
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5
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FELÜLNÉZET

OLDALNÉZET

OLDALNÉZET

22020
0

E

405

min. 350

405

min. 350

-

-

FIX TARTÓSZERKEZET 

Két darabból álló tartószer-
kezet. Biztosítja a minimális 
távolságot a faltól, hogy a 
ventilátorhoz a megfelelô 
mennyiségû levegô akadály-
talanul jusson el. A készüléket 
csavarok segítségével rögzítik 
a tartóhoz.

FELSZERELÉS

FORGATHATÓ 
TARTÓSZERKEZET

A készülék egy csuklós szerke-
zeten lévô elemhez van rögzít-
ve. Emiatt a készüléket kb. 30° 
ban el lehet forgatni mindkét 
irányban. A készülék elforgatá-
sa a kémény csatlakozás kiépí-
tése után nem lehetséges.
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MÉRETEK
TÍpUS A B c D E F G H I J L M N p Q R S T U V W X Y Z

K32 656

722 800 570

370

405

440

536 490 120 180 20 121

417

360 340 600 720 136

440 -

80 80 196
K45 706 370 490 441 490 -

K60 796 510 580 486 580 -

K100 1296 1010 1080 466 1080 540

1   Füstgázcsonk
2   Égésilevegô-csonk
3   Elektromos csatlakozás
4   Gázcsatlakozás
5   Ellenôrzô ablak

FOLYAMATSZABÁLYZÁSÚ HÔLÉGFÚVÓ TÚLNYOMÁSOS ÉGÔVEL
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ELHELYEZÉS

FELSZERELTSÉG
TÍpUS Fix tartó

Forgatható 
tartó

Programozható 
termosztát

Vízszintes  
befúvórács

Függôleges  
befúvórács

Füstgázelvezetô  
rendszer

G O O T T O O

K O O T T O O

Jelmagyarázat: O = opció T = tartozék

A G és K hôlégfúvók agya a mikroprocesszoros szabályzó. A szabályzó folya-
matosan felügyeli az égô és a ventilátorok mûködését, figyeli a megkívánt és 
a tényleges helyiséghômérséklet különbségét és ennek függvényében foko-
zatmentesen szabályozza az égôt, a füstgáz- és az axiálventilátort, biztosítva 
ezzel, hogy a hôlégfúvók a lehetô legmagasabb hatásfokon üzemeljenek az 
év minden szakában. A beépített heti programozású termosztátot lehet az 
elôre beállított napi és heti profilok szerint programozni, de természetesen le-
hetôség van egyedi profilok létrehozására is. A termosztát beprogramozása 
után a készülék automatikusan elvégez minden fûtési feladatot, így a felhasz-
nálónak csak a gázszámlából megtakarított pénzt kell számolnia. 
A fenti szabályzó/termosztát tartozéka a Robur G és K sorozatú hôlégfúvóinak.

Nagyobb csarnok fûtése esetén hasznos megoldás a ké-
szülékek elhelyezésére a „fogasléc”-rendszer. 

A hôlégfúvók nem egymással szemben vannak tele-
pítve, hanem eltolva, hogy két készülék közé fújjon be a 
szemközti falon lévô. Ezzel egyenletesebb hôeloszlás ér-
hetô el a fûtött térben.

Ügyelni kell arra, hogy a befújt légsugár útjába a lehetô 
legkevesebb akadály kerüljön. Például egy raktárbázis 
fûtése esetén a polcozással párhuzamosan érdemes a 
berendezéseket elhelyezni, hogy a lehetô legtávolabb 
eljusson a meleg légsugár.

A Robur K és G típusú berendezéseket rendszerint oldal-
falra vagy oszlopokra helyezik el.  A készülék alsó síkja a 
ja va solt 2,5-3,5 méter (típustól függôen) magasságban 
legyen, mert így a leghatásosabb a tartózkodási zóna fû-
tése és a készülék karbantartása is egyszerûbb.

Hôlégfúvók vetôtávolsága az a készüléktôl mért távol-
ság, amelyen belül a kifújt légsugár sebessége nagyobb, 
mint 1 m/s.

A vetôtávolság mindig legyen kisebb, mint a készülék-
kel szembeni fal távolsága. Egymással szemben elhelye-
zett hôlégfúfók esetén a vetôtávolságokon belül a kifújt 
légsugarak lehetôleg ne találkozzanak, elkerülendô a 
nemkívánt légörvények keletkezését.

20°

Felülnézet B = 0,7 A

A = vetôtávolság

Kifújt légsugár alakja és méretei 
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REFERENCIÁK

Harbor Park
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RYNART RAKTÁRBÁZIS – BIATORBÁGY 
Alapterület 21700 m²
Belmagasság 12 m
Légtér 260000 m³
Fûtôteljesítmény 1260 kW
Beépített készülékek 31 db M 20  
 3 db M 25 
 20 db M 30
Függôleges hôfokgradiens: 0,15ºc/m

A „lefelé irányított fûtôhatás” hatékonyságát igazoló 
méréssorozat során a helyiség 8 pontján, pontonként 
13 különbözô magasságban történt léghôfokmérés.
A mérési eredmények tanúsága szerinte a függôleges 
hôfokgradiens csak 0,15 ºC/m, a tartózkodási zóná-
ban és a 12 m magasban mért léghômérséklet között 
csak 1,8 °C a különbség, ami a szabadalmaztatott 
hôcserélô speciális anyagának, alakjának és lamel-
lázatának köszönhetô. Ennek következtében a Robur 
hôlégfúvókkal jelentôs energiamegtakarítás érhetô el 
és rendszerint nincs szükség mennyezeti keverô/leszo-
rító ventilátorokra sem.

Létesítmény neve (jellege) Település Telepített egységek Fûtôteljesítmény

Rynart logisztikai központ Biatorbágy 95 db hôlégfúvó 1995 kW
Tulipán Park logisztikai központ Biatorbágy 58 db hôlégfúvó 1220 kW
DENSO gyártócsarnok Székesfehérvár 11 db hôlégfúvó 390 kW
Európa Center logisztikai központ Budapest 134 db hôlégfúvó 3.198 kW
East Gate logisztikai központ Fót 101 db hôlégfúvó 2.893 kW
Harbor Park Logisztikai Központ Budapest 74 db hôlégfúvó 2.220 kW
DHL központ Budapest 20 db hôlégfúvó 365 kW
Remy gyártócsarnok (autóipar) Mezôkövesd 25 db kondenzációs hôlégfúvó 1070 kW
ZF Hungária gyártócsarnok (autóipar) Eger 15 db hôlégfúvó 500 kW
Fiat Stoll autószervíz, Pécs 7 db hôlégfúvó 450 kW
Dunapack ZRt. gyártócsarnok Nyíregyháza 60 db hôlégfúvó 2380 kW
OrangePack csomagolóanyag gyártó Gyöngyös 5 db kondenzációs hôlégfúvó 150 kW
Katolikus Templom Makkosmária 1 db hôlégfúvó 65 kW
Besenyôteleki MGSz sertéstelep Besenyôtelek 6 db hôlégfúvó 165 kW
Városi Sportcsarnok Bonyhád 4 db hôlégfúvó 125 kW
Szent István Egyetem Gödöllô 5 db hôlégfúvó 140 kW
CBA üzlet Dunaújváros 3 db hôlégfúvó 75 kW
GE Hungary Rt. Kisvárda 9 db hôlégfúvó 300 kW
UNIVER diszkontáruház Kecskemét 8 db hôlégfúvó 160 kW
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KLÍMA- ÉS FÛTÉSTECHNIKAI KFT.

1142 BUDAPEST
Erzsébet királyné útja 125.
Tel.: 801 9172
Fax: 801 9173
e-mail: info@aerotrade.hu
www.aerotrade.hu


