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Nagrzewnice elektrycze kanałowe     
okrągłe  HDE i HDE-CO

Wstęp

Przy projektowaniu systemu ogrzewania pomieszczeń pierwszym, głównym dylematem jest 
wybór odpowiedniego sposobu realizującego to zadanie. Na rynku jest wiele metod i urzą-
dzeń umożliwiających ogrzewanie np. nagrzewnice wodne, nagrzewnice elektryczne, kurty-
ny powietrzne, pompy ciepła itd. Bardzo często najprostszym rozwiązaniem i zarówno bar-
dzo skutecznym jest wybór nagrzewnicy elektrycznej. W każdym budynku istnieje instalacja 
elektryczna zatem unikamy problemów z podłączeniem nagrzewnicy elektrycznej. Ponadto 
łatwy sposób sterowania, regulacji, szybkie ogrzewanie pomieszczeń, dostęp przez cały rok 
i wiele innych czynników przemawiają za słusznością takiego wyboru. Zatem wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom projektantów i instalatorów firma Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 
o.o. wprowadziła do swojej oferty nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO.

Przeznaczenie

Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO przeznaczone są do mon-
tażu w instalacjach wentylacyjnych, tam gdzie zachodzi konieczność podniesie-
nia temperatury nawiewanego powietrza lub utrzymania jej na stałym pozio-
mie. Przeznaczone są do współpracy z wentylatorami kanałowymi. Nagrzewnice 
elektryczne kanałowe okrągłe HDE mogą być stosowane do ogrzewania powietrza w skle-
pach, biurach, domach, warsztatach, garażach, magazynach, halach produkcyjnych itp.

Rys. 1 Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO
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Budowa

Widok nagrzewnicy elektrycznej kanałowej okrągłej HDE i HDE-CO przedstawiono poniżej na 
rysunku Rys. 2.

W budowie nagrzewnicy elektrycznej kanałowej okrągłej HDE wyróżnia się następujące pod-
stawowe elementy:
• obudowa 
• skrzynka przyłączeniowa
• elementy grzejne
• zabezpieczenia termiczne
• przewody elektryczne 
• zaciski elektryczne
Obudowa nagrzewnicy HDE oraz 
skrzynka przyłączeniowa wykona-
ne są z blachy stalowej ocynko-
wanej Po obu stronach obudowy 
znajdują się króćce przyłączenio-
we do instalacji wentylacyjnej wy-
posażone w uszczelkę EPDM. Ty-
poszereg składa się z 6 wielkości średnic króćców przyłączeniowych od 100mm do 250mm. 
Elementy grzejne wykonane są ze stali nierdzewnej. Specjalny - spiralny kształt elementów 

grzejnych (Rys.3)  powoduje równomierne ogrze-
wanie przepływającego powietrza. W zależności 
od mocy nagrzewnicy HDE liczba elementów 
grzejnych wynosi od 1 do 4. W skrzynce przy-
łączeniowej znajdują się przewody elektryczne, 
zaciski przyłączeniowe oraz zabezpieczenia ter-
miczne . Wszystkie nagrzewnice typu HDE posia-
dają dwa zabezpieczenia termiczne. Pierwsze z 
zabezpieczeń stanowi termostat automatyczny, 
drugi termostat manualny. Wszystkie nagrzewni-
ce typu HDE podłączane są pod zasilanie jednofa-
zowe o napięciu 230V. W budowie nagrzewnicy 
elektrycznej kanałowej okrągłej HDE-CO dodat-
kowo zamontowane są  jeden lub dwa styczniki 
dzięki którym możliwe jest łatwiejsze sterowanie 

poprzez inne urządzenie np. rekuperator. Liczba styczników jest uzależniona od mocy grzew-
czej. Dwa styczniki pozwalają  na stopniowe załączanie elementów grzejnych, czyli pierwszy 
stycznik  załącza dwa elementy grzejne i w przypadku za małej mocy grzewczej drugi stycz-
nik załącza dwa kolejne elementy grzejne.

Rys. 2 Budowa nagrzewnicy HDE-CO 

Rys. 3 Elementy grzejne nagrzewnicy 
HDE-CO 
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Zasada działania

Po zasileniu nagrzewnicy elektrycznej kanałowej okrągłej HDE oraz w przypadku nagrzewnicy 
elektrycznej kanałowej okrągłej HDO-CO po otrzymaniu sygnału sterującego np. z zewnętrz-
nego nastawnika temperatury typu termostat lub zewnętrznego urządzenia np. rekuperatora 
następuje przełączenie styczników do pozycji przewodzenia elementy grzejne nagrzewają się 
do odpowiedniej temperatury. Wartość tej temperatury jest zależna od prędkości oraz wydaj-
ności przepływającego powietrza w przewodzie wentylacyjnym 
w którym zamontowana jest nagrzewnica elektryczna kanałowa 
okrągła HDE, HDE-CO. Poprawnie dobrana nagrzewnica elek-
tryczna kanałowa okrągła HDE, HDE-CO gwarantuje podniesie-
nie temperatury nawiewanego powietrza lub utrzymanie jej na 
stałym poziomie maksymalnie do dopuszczalnej wartości +40°C. 
W przypaku przekroczenia dopuszczalnej temperatury powie-
trza pierwsze z zabezpieczeń stanowi termostat automatyczny 
- włącza się gdy temperatura osiągnie +60°C. Po obniżeniu tem-
peratury do odpowiedniego poziomu nagrzewnica włączy się 
automatycznie. Drugi termostat - manualny, działa gdy tempera-
tura wzrośnie do +90°C. Po zadziałaniu drugiego termostatu do 
ponownego uruchomienia potrzebny jest ręczny reset (Rys.4) .

Parametry

Najważniejszym parametrem każdej nagrzewnicy zarówno elektrycznej jak i wodnej jest jej 
moc grzewcza. To właśnie ona decyduje skuteczności ogrzewania powietrza w danym po-
mieszczeniu. Do określenia moc grzewczej potrzebna jest znajomość  m. in. różnicy tempe-
ratur o jaką ma być podgrzane powietrze, wielkości strumienia przepływającego powietrza. 
Na tej podstawie należy dobrać nagrzewnicę o odpowiedniej mocy. Dla  ułatwienia popraw-
nego doboru w karcie katalogowej zamieszczony został wykres przedstawiający zależności 
pomiędzy wydajnością, różnicą temperatur i mocą grzewczą. Na jego podstawie bez pro-
blemu można poprawnie dobrać nagrzewnicę elektryczną kanałową okrągłą HDE, HDE-CO.

Montaż

Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE, HDE-CO są wykonane w sposób pozwala-
jący na bezpośrednie ich połączenie z kanałami wentylacyjnymi. Nagrzewnice elektryczne 
kanałowe okrągłe HDE, HDE-CO zamontowane z systemem kanałów i kształtek okrągłych 
Alnor stanowią kompletny system spełniający najwyższe wymagania. Fabrycznie zamontowa-
na uszczelka na nagrzewnicy elektrycznej kanałowej okrągłej HDE gwarantuje odpowiednie 
ułożenie w kanale wentylacyjnym. Umożliwia to pewne zamocowanie bez ryzyka powstania 
nieszczelności. Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE, HDE-CO można montować 
jako nagrzewnice wstępne lub wtórne - np. w instalacjach wentylacyjnych wyposażonych

Rys. 4 Przycisk reset nagrzewnicy HDE
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w rekuperator. W przypadku montażu jako nagrzewnica wstępna między czerpnią świeżego 
powietrza z zewnątrz a wlotem do rekuperatora pełni ona funkcję przeciwzamrożeniową. 
Jako nagrzewnica wtórna montowana jest ona za wylotem świeżego powietrza z rekupera-
tora. Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE, HDE-CO mogą być również montować 
jako nagrzewnice strefowe do indywidualnego dogrzewania danej strefy w pomieszczeniu.

Sterowanie i akcesoria 

Efektywność i sprawność układu z nagrzewnicami elektrycznymi kanałowymi okrągłymi HDE, 
HDE-CO można poprawić stosując odpowiednie dodatkowe elementy sterujące. W ofercie 
firmy Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. dostępne są następujące elementy sterujące do 
nagrzewnic elektrycznych kanałowych okrągłych HDE:
- nastawnik zewnętrzny temperatury wł/wył z wbudowanym czujnikiem:

Specyfikacja produktu R31

Przycisk włącz/wyłącz  - 

Przełącznik trybu lato/zima  - 

Dane techniczne

Waga 
 

128 g

Wilgotność otoczenia 10…90 % RH (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP20

Obudowa tworzywo ABS, ognioodporna 
zgodnie z  UL94 V-0, biała

Montaż Na ścianie

Zakres temperatur 5...30°C

Temperatura otoczenia 50°C

Wymiary 80 x 80 x 44mm

Temperatura składowania 0…50°C

Styk NO/NC 250 V AC 16 (2,5) A

- czujnik temperatury kanałowy zewnętrzny

Specyfikacja produktu  TG-K300

Zakres temperatur -30...+30 °C

Dane techniczne

Typ czujnika NTC, 15...10 kΩ.

Stała czasowa 38 s

Średnica 9 mm

Głębokość pomiaru 15…130mm

Długość kabla 1,5 m

Rys. 5 Termostat pokojowy 
do nagrzewnic 
elektrycznych 
HDE i HDE-CO 

Rys.6 Czujnik kanałowy do nagrzewnic 
elektrycznych HDE
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- nastawnik zewnętrzny temperatury PULSER z wbudowanym czujnikiem:

Specyfikacja produktu PULSER

Montaż Na ścianie

Stopień ochrony IP30

Dane techniczne 

Napięcie zasilania 200...415 V AC, 50...60 Hz, 1-lub 
2-fazowe, automatyczne dopaso-
wanie do napięcia zasilania

Temperatura otoczenia Max. 30°C

Pasmo proporcjonalne 20 K (nagłe zmiany temperatury) 
1,5 K (powolna zmiana tempera-
tury

Czas powrotu 6 min (nagłe zmiany temperatury)

Okres pulsacji Jedno wejście dla czujnika głów-
nego 

Wartość zadana 0...30°C

Sterowanie nocne / funkcja pracy 
nocnej z obniżeniem parametrów

0...10K

Obciążenie 16 A (min. 1 A) 1-fazowe max. 
3.6 kW) 2-fazowe max. 6.4 kW

oraz do nagrzewnic elektrycznych kanałowych okrągłych HDE-CO:
- nastawnik zewnętrzny temperatury wł/wył z wbudowanym czujnikiem (Rys. 5) 
- HRU-MinistAir-W-450

Zalety

• łatwa i szybka instalacja
• łatwe i proste sterowanie
• dostępność przez cały rok
• nie potrzeba zagospodarować dodatkowego miejsca np. na kotłownię
• ekologiczność - brak wytwarzania spalin
• brak możliwości zalania budynku

                   

Rys. 7 Regulator do 
nagrzewnic 

elektrycznych HDE

http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/kurtyny-i-nagrzewnice-kanalowe/nagrzewnice-elek-
tryczne/


