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Відповідно до «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» пропонуємо Вашій
увазі інноваційний проект по заміщенню газових, дизельних та електричних теплообмінників на «Гібридні».
Спеціалістами Компанії «АВЕРАЖ» и «Quantum Electric» розроблено принципово нову технологію та
конструкцію « Г і б р и д н и х » електричних теплообмінників вихрового типу для нагріву повітря з використанням
п а р о к р а п е л ь н и х с и с т е м т а і н ф р а ч е р в о н и х К У Т Е Р Н И Х нагрівачів нашого виробництва.
Такої інноваційної технології нема у світі. Вона дозволяє відійти від газового обігріву, адже це у 2-3 рази
дешевше. «Гібридний» теплообмінник можна встановити поруч з діючим газовим чи іншим теплообмінником. Через 2-3
години підключення його можна буде використовувати в сушарному процесі. Старий теплообмінник залишається без змін
як резервний, на той випадок якщо газ, наприклад, подешевшає в 2 рази!
Переваги «Гібридного» вихрового електричного теплообмінника перед газовими:
•
Повна відмова від використання природного газу;
•
Зменшення витрат на енергоносії;
•
Екологічність – не спалює повітря і не має шкідливих викидів;
•
Не потребує розробки і узгодження газового проекту і підводу газопроводу;
•
Не має відкритого полум’я;
•
Безшумність, легкість у монтажу і використанні;
Незважаючи на те, що велика кількість інфрачервоних електричних сушарок успішно експлуатується в світі на
багатьох підприємствах, їх останнім часом почали виштовхувати більш досконалі та енергоефективні сушарки
«Гібридні», які користуються у замовників великим попитом, тому що окуплюються дуже швидко, всього за 2-3 місяці
своєї експлуатації.
Сфери застосування теплогенераторів підігрівання повітря із використанням електричних «Гібридних»
теплообмінників нашої конструкції:
- Обладнання для сушки зерна, насіння олійних культур, макаронів, овочів, фруктів, ягід, грибів, солоду;
- Повітряне опалення житлових, нежитлових, офісних, складських та інших приміщень;
- Повітряне опалення при будівництві та у тепличному господарстві;
- Фарбувальні та фарбувально-сушильні камери; камери для сушки деревини;
- Сушки для вугілля, сировини ГЗК та різних речовин;
- Системи примусової вентиляції в лікарняних приміщеннях, в тому числі й операційних;
- Інші промислові та непромислові установки, що потребують нагріву повітря.

Порівняльна таблиця витрат енергоресурсів на нагрів 25’000 м3 повітря/годину:
Параметр
Джерело тепла

Дизельне пальне
Дизельний пальник
Unigas LO 200
двоступеневий
( 210кВт )

Макс. теплова
потужність
установки
Витрати енергоносія
Витрати коштів

Варіант енергоносія
Природній газ
Електроенергія
Газовий пальник Unigas NG
Металокерамічні
200 двоступеневий
товстоплівкові
електронагрівачі
( 200кВт )

Електроенергія
«Гібридні»
парокапельноінфрачервоні

( до 75 кВт )

( до 35 кВт )

75 кВт-год

35 кВт-год

≈ 200 кВт
17 кг/год
(із розрахунку
15 грн./л. дизеля)

301,50 гр

3
21 м /год
(із розрахунку
3
6,30 грн./м газу)

132,30 грн.

(із розрахунку
1,4233 грн./кВт-год.)

(із розрахунку
1,4233 грн./кВт-год. та
30 коп. (ніч)-80коп.
(день)при опаленні.

106,75 грн.

49,82 грн.

Висновок! Для отримання 200 кВт теплової енергії потрібно витратити:
3
природного газу – 21м вартістю 132 грн; електроенергії «гібридним» засобом – 25 кВт вартістю 50 грн!
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