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INFRA BAF DES 

ЗА ФЕРМИ И ОРАНЖЕРИИ 

МОЩНОСТИ: от 9 до 20 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕРМИ 

ОРАНЖЕРИИ 

ГЕНЕРАТОР НА ТОПЛИНА С 3 СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ 

 

 

 

 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ 
ЗАГРЯВАНЕ НА 

ПОДА 

           

КОНВЕКЦИЯ 
ЗАГРЯВАНЕ НА 

ВЪЗДУХА 

 

ДЕСТРАТИФИКАЦИЯ 
ИКОНОМИЯ  
НА ЕНЕРГИЯ

ПРЕДИМСТВА 
Излъчващата система “INFRA BAF DES” отоплява чрез излъчване и конвекция с ефект на дестратификация, 
насочване на произведената топлина изключително в желаните зони. 

Ползи: 

» Затопля директно повърхносттите и животните, 
които са позиционирани под излъчващия конус  

» Околната среда също се нагрява чрез конвекция 
и от латентната топлина, отделяна от телата на 
животните 

» Дестратификацията на топлия въздух  
позволява най-добро разпределение на 
топлината и води до икономия на енергия 

» Отопление на зони с животни според 
производствените цикли с електронно 
управление през компютър 

» Висока рентабилност и икономия на разходи, 
намалява стойността с 15- 20 % на годишна база 

» Повишен добив и качество на месо и 
хомогенност на теглото на животните, 
благодарение на начина на отопление 

SYSTEMA S.p.A. Via Antonio Ceccon, 3 Loreggia (PD) 

C.A.P. 35010 - ITALIA - Tel. +39.049.9355663 r.a. 
systema@systema.it - www.systema.it 

* Гаранцията зависи от редовната поддръжка 
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КАК ФУНКЦИОНИРА? 
Излъчващата система с дестратификация “INFRA BAF DES”, 
отоплява както чрез директно излъчване така и чрез 
дестратификация на топлия въздух, който се акумулира във 
високите части на фермата, насочвайки я към пода и 
животните. 
Разпределя топлината изключително в зоните под излъчващия 
конус и под дестратифициращия въздушен поток, като 
възпроизвежда ефекта на мътене на кокошката. 
Допълнително въздухът се затопля от латентната топлина, 
която се отделя от телата на затоплените животни.   

 

 

 

 

ПРЕСЪЗДАДОХМЕ 
ЕФЕКТА НА 
КВАЧКАТА 

 
 

 

С тази система на отопление животните в търсене на 
комфорт се разпределят под излъчващия конус (голямата 
кокошка-майка), докато избягват да застават, където няма 
топлина. 

Важно е в околната среда да се създаде идеален 
топлинен комфорт, така нареченият “ефект на 
квачката”, който може да се получи само от излъчващата 
система с дестратификация, за благосъстоянието на 
пилетата. 

Всъщност, когато пилетата са склонни да се хранят, 
предпочитат топлината и сами търсят идеалната 
температура, която INFRA BAF DES знае как да създава. 
След като се нахранят, се движат свободно и извън 
идеалната топлинна зона към зони с по-малко топлина, за 
да отделят топлината от тялото си, като функция на 
метаболизма им. 

 

Принципът на техническото функциониране на 
излъчващата система “INFRA BAF DES” се базира на 
хомогенната дистрибуция на топлина. 
Това се постига благодарение на комбинираното 
разпределение чрез излъчване и дестратификация.  

 

 

 

 
    ДЕСТРАТИФИЦИРАЩАТА ГЛАВА 
      СЕ НАСОЧВА СПОРЕД НУЖДИТЕ

РЕГУЛИРУЕМ ВЪЗДУШЕН ПОТОК 
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МЕЖДУНАРОДЕН ПАТЕНТ 

N° 0001412935 
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ИКОНОМИЯ СПРЯМО ТРАДИЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 
 

РАЗХОДИ %  

 
 
INFRA BAF DES 
УВЕЛИЧАВА 
ПЕЧАЛБИТЕ ОТ 
ЖИВОТНОВЪДСТВО 

НАМАЛЯВА 
ОБРАЗУВАНЕТО 
НА БАКТЕРИИ 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

  

ГОРИВО СМЪРТНОСТ 
ЖИВОТНИ 

ТЕГЛО 
ЖИВОТНИ 

РАБОТНА 
РЪКА 

МЕДИЦИНСКИ 
РАЗХОДИ 

ПРЕДИМСТВА 
По-висок добив при кланници и по-
малко отпадъци, по-добро качество 
на месото 

Намаляване на относителната 
влажност (замърсяване) 

Гъвкавост благодарение на 
зоновото отпление 

Отопление спрямо 
производствените цикли, без 
промени в инсталацията 

 

ИКОНОМИЯ 
Спестява гориво 

Спестява чрез намаляване на 
санитарните разходи  

Спестява благодарение на 
намаляването на труда 

 Спестява и намалява    
температурните колебания във 
фермата  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ СЕРТИФИКАТИ 
МОДЕЛ INFRA BAF DES 6.9KW 6.20KW 
Дължина m 6 6 

Отоплителна мощност номинална kW (Hi) 9 20 

Отоплителна мощност номинална kcal 7740 17200 

Номинален 
разход при 15°C  
и 1013,25 mbar 

природен газ G20 Nm3/h 0,952 2,116 

G.P.L бутан G30 Kg/h 0,708 1,574 

G.P.L. пропан G31 Kg/h 0,702 1,56 

Електрическо захранване V/Hz 230/50 

Електрическа мощност макс. W 180 180 

Връзка газ (Ж) цол 1/2” 

Тегло Kg 52 52 

В помещенията, където са инсталирани тези продукти, се изискват обмен на 
въздуха съгласно действащите разпоредби. 

РАЗМЕРИ 

ЗДРАВЕ 
По-здравословна среда 
намаляване на общото замърсяване 
(NH3 амоняк) 

Намалява използването на 
лекарства 

Намалява смъртността по 
време на растеж 
 

Намалява респираторните 
заболявания на отглежданите 
животни 
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INFRA BAF DES 
РАЗВЪЖДАНЕ НА ПУЙКИ 

Този тип животни имат нужда от хомогенна 
топлина в цялото помещение през целия си 
жизнен цикъл, защото са зиморничави и 
трудно се местят, за да търсят топлината, 
която им липсва.  

INFRA BAF DES с постигнатата хомогенна 
температура от вентилаторите за 
дестратификация решава този проблем.  

INFRA BAF DES 
РАЗВЪЖДАНЕ НА ПЪДПЪДЪЦИ 

Този вид животно има склонност да бъде 

по-диво. С INFRA BAF DES не се 
получават  “торбички” на гърдите, което 
обикновено се случва при развъждането 
им. Подобрява се качеството на месото, 
повишава се рентабилността. Системата е 
безопасна дори и при най-лошите 
климатични условия.

                INFRA BAF DES 
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Извън птицевъдството, INFRA BAF DES 
се използва в СВИНЕВЪДСТВОТО и за 
ОРАНЖЕРИИ от всякакъв тип. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ  

 

СВИНЕФЕРМИ 


