
سخانات الهواء املبارش للتطبيقات الزراعية والصناعية 
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تم تطوير سخان الهواء ملبا� املاشية. مصنوع بالكامل من 

ستانلس ستييل ألقىص ح ية من التأكل يف بيئات وظروف 

قاسية. اللهب املبارش يضمن اعىل كفاءة. ينتج انبعاثات 

منخضة من اكاسيد النيرتوج� و يشرتك يف تقليل التأث� عىل 

الغالف الجوي والبيئة. هذا املنتج £كن تشغيله عىل غاز 

البرتول املسال أو الغاز الطبيعي.  

تشمل ٤ خطافات تعليق  

زر إعادة ضبط

مقبس منظم للحرارة

توصيالت عملية  للغاز و الكهرباء

منظم حرارة أمن مع إعادة تشغيل يدوية

سخان الهواء املبارش 

مجموعة واسعة من التطبيقات

جميع املعلومات و اللبيانات يف هذا الكاتالوج عرضة للتغ� دون سابق انذار
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لنوع agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90 

الطاقة الحرارية 
kW 25 40 65 90

kcal/h 21.496 34.394 55.890 77.386

ازاحة الهواء  
m3/h 2.600 4.200 6.200 7.000

cfm 1.530 2.472 3.649 4.120

االستهالك  عىل ١٠١٣ ميليبار/ ١٥ درجة مئوية  

غاز البرتول املسال kg/h 1,82 2,91 5,09 6,55

ميثان m3/h 2,38 3,81 5,91 8,58

ضغط الغاز 

غاز البرتول املسال

mbar

30 (G30)

27 (G31)

ميثان 20 (G20)

االنبعثات للغالف الجوي 

نايرتوج� املأكسد  الحد االقىص-

     Âاالد
ppm 4-6 4-6 4-6 4-6

 اول اكسيد الكربون  الحد االقيص 

  Âاالد –
ppm 1-4 2-6 2-8 2-8

تزويد/ امداد الطاقة
 Æجهد الكهربا V 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~

تردد* Hz 50 50 50 50

تيار A 1,2 1,3 1,7 4,0

طاقة االكرتونية   W 180 180 370 550

مستوى الضجيج عىل ١م   dBA 73 71 71 71

BC

A

لنوع agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

A [mm] 360 450 560 560

B [mm] 800 800 930 930

C [mm] 520 630 750 750

[kg] الوزن 15 17 25 27

سعة التحميل 

لنوع 25 / 40 / 65 / 90

حاوية 20 قدم 44

حاوية 40 قدم 100

شاحنة 112

سخان الهواء املبارش   

*60ه�تز متوفرة حسب الطلب   
مالحظة:

يجب تحديد بلد املقصد عند كل طلب
يتم تعي� سخان الهواء القياسية  الستهالك امليثان. يف حالة استهالك غاز البرتول املسال فمن الرضوري 

استخدام مجموعة غاز البرتول املسال (متوفرة يف نفس املربع).

األبعاد و احتمالت التحميل 

سعة التحميل عىل املنصة  

لنوع 25 40 65 / 90

طول * العرض* االرتفاع
1200x800

x1000
1200x800

x1800
1200x800

x1000
1200x800

x1850
1200x800

x1150
1200x800

x1150
1200x800

x1800
1200x800

x1850

2 عدد القطع 4 2 4 1 2 3 4

kg الوزن االج يل – كغ 45 83 50 90 44 73 102 131

امليزات التقنية واألبعاد

H ≥ 90 cm

سعة التحميل عىل املنصة  

لنوع Type A Type B

طول * العرض* االرتفاع 600x800x1420 1200x800x1420

1 عدد القطع 2

kg الوزن االج يل – كغ 80 150

خارجي

خارجي

خارجي

داخلخارجي

داخل

داخل

داخل

قدرة التحميل

*60ه�تز متوفرة حسب الطلب   
مالحظة:

يجب تحديد بلد املقصد عند كل طلب
يتم تعي� سخان الهواء القياسية  الستهالك امليثان. يف حالة استهالك غاز البرتول املسال فمن الرضوري 

استخدام مجموعة غاز البرتول املسال (متوفرة يف نفس املربع).

سعة التحميل

حاوية 20 قدم  23

حاوية 40 قدم 46

شاحنة 56

W

kg

مميزات التقنية 

الطاقة الحرارية
kW 74

kCal/h 63.600

ازاحة الهواء
m³/h 4.000

cfm 2.353

االستهالك  عىل ١٠١٣ ميليبار/ ١٥

درجة مئوية  

غاز البرتول املسال kg/h 5,07

ميثان m³/h 6,67

ضغط الغاز   

G30 غاز البرتول املسال mbar 30

G31 غاز البرتول املسال mbar 27

G20 ميثان  mbar 20

االنبعثات للغالف الجوي 
 Âنايرتوج� املأكسد  الحد االقىص- االد ppm 4-6

Âاول اكسيد الكربون  الحد االقيص – االد ppm 2-8

تزويد/ امداد الطاقة
Æجهد الكهربا V 230 / 1~

تردد * Hz 50

تيار A 4,5

مستوى الضجيج عىل١م          dBA 64

370                            طاقة االكرتونية

الوزن 64

W

kg
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تم تطوير سخان الهواء للهياكل كب�ة. الجداراملزدوج 

مصنوع من ستييل املجلفن مع الزنك واملغنيسيوم يضمن 

ح�ية عالية من التآكل و أفضل ح�ية  لألسطح يف بيئات 

صعبة. وبالتايل فإنه �كن تركيبها يف داخل أو خارج املبنى. 

تركيبها رسيع وصيانتها سهلة, �كن تفقد داخل اآللة 

بسهولة عن طريق فتح باب صغ�. �كن تشغيل اآللة يدويا 

أومنظم الحرارة أو عن طريق نظام تحكم متكامل

مجربة ومثبته بنظام التحكم والح�ية

مروحة الطرد املركزي تضمن كفاءة 

عاليه لقوة دفع الهواء 

مدخل و مخرج هواء منفصل®,  جدار 

معالج  بشكل خاص وضع حديثا ألطول 

عمرا يف بيئات تآكل

 جدار العزل �نع مشاكل التكثيف، 

وتشتت الحرارة واإلصابات يف حالة 

مالمسة سطح الدفاية

نظام تدفئة بالغاز كامل االحرتاق

لنوع agriTERM 125

الطاقة الحرارية
kW 125

kcal/h 107.480

ازاحة الهواء
m3/h 7.000

cfm 4.120

االستهالك  عىل ١٠١٣ ميليبار/ ١٥ درجة مئوية غاز البرتول املسال kg/h 9,0

ضغط الغاز غاز البرتول املسال mbar
30 (G30)

27 (G31)

االنبعثات للغالف الجوي
  Çنايرتوج® املأكسد  الحد االقىص- االد ppm 4-6
Çاول اكسيد الكربون  الحد االقيص – االد ppm 2-8

تزويد/ امداد الطاقة

Ìجهد الكهربا V 230 / 1~

تردد* Hz 50

تيار A 4,0

طاقة االكرتونية W 370

مستوى الضجيج عىل ١م dBA 71

BC

A

لنوع agriTERM 125

A [mm] 560

B [mm] 930

C [mm] 750

[kg] الوزن 27

سعة التحميل عىل املنصة  

لنوع 125

طول * العرض* االرتفاع
1200x800

x1150
1200x800

x1150
1200x800

x1800
1200x800

x1850

عدد القطع 1 2 3 4

kg الوزن االج�يل – كغ 44 73 102 131

سعة التحميل 

لنوع 125

حاوية 20 قدم 44

حاوية 40 قدم 100

شاحنة 112

سخان الهواء املبارش   

تم تطوير سخان الهواء ملباÑ املاشية. مصنوع بالكامل من 

ستانلس ستييل ألقىص ح�ية من التأكل يف بيئات وظروف 

قاسية. اللهب املبارش يضمن اعىل كفاءة. ينتج انبعاثات 

منخضة من اكاسيد النيرتوج® و يشرتك يف تقليل التأث� عىل 

الغالف الجوي والبيئة. هذا املنتج �كن تشغيله عىل غاز 

البرتول املسال أو الغاز الطبيعي.  

*60ه�تز متوفرة حسب الطلب   
مالحظة:

 
يجب تحديد بلد املقصد عند كل طلب

األبعاد و احتمالت التحميل 

سخان الهواء القيايس محدد مسبًقا الستهالك غاز البرتول املسال.

Ûمتوفر فقط ألسواق االتحاد األورو

سخان الهواء القيايس محدد مسبًقا الستهالك غاز البرتول املسال.
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تم تطوير سخان الهواء للهياكل كب�ة. الجداراملزدوج 

مصنوع من ستييل املجلفن مع الزنك واملغنيسيوم يضمن 

ح ية عالية من التآكل و أفضل ح ية  لألسطح يف بيئات 

صعبة. وبالتايل فإنه £كن تركيبها يف داخل أو خارج املبنى. 

تركيبها رسيع وصيانتها سهلة, £كن تفقد داخل اآللة 

بسهولة عن طريق فتح باب صغ�. £كن تشغيل اآللة يدويا 

أومنظم الحرارة أو عن طريق نظام تحكم متكامل

مجربة ومثبته بنظام التحكم والح ية 

مروحة الطرد املركزي تضمن كفاءة 

عاليه لقوة دفع الهواء  

مدخل و مخرج هواء منفصل�,  جدار 

معالج  بشكل خاص وضع حديثا ألطول 

عمرا يف بيئات تآكل

 جدار العزل £نع مشاكل التكثيف، 

وتشتت الحرارة واإلصابات يف حالة 

مالمسة سطح الدفاية

نظام تدفئة بالغاز كامل االحرتاق

لنوع agriTERM 125

الطاقة الحرارية
kW 125

kcal/h 107.480

ازاحة الهواء
m3/h 7.000

cfm 4.120

االستهالك  عىل ١٠١٣ ميليبار/ ١٥ درجة مئوية غاز البرتول املسال kg/h 9,0

ضغط الغاز غاز البرتول املسال mbar
30 (G30)

27 (G31)

االنبعثات للغالف الجوي
Âنايرتوج� املأكسد  الحد االقىص- االد ppm  4-6
Âاول اكسيد الكربون  الحد االقيص – االد ppm  2-8

تزويد/ امداد الطاقة

Æجهد الكهربا V 230 / 1~

تردد* Hz 50

تيار A 4,0

طاقة االكرتونية W 370

مستوى الضجيج عىل ١م dBA 71

BC

A

Model agriTERM 125

A [mm] 560

B [mm] 930

C [mm] 750

[kg] الوزن 27

سعة التحميل عىل املنصة  

لنوع 125

طول * العرض* االرتفاع
1200x800

x1150
1200x800

x1150
1200x800

x1800
1200x800

x1850

عدد القطع 1 2 3 4

kg الوزن االج يل – كغ 44 73 102 131

سعة التحميل 

لنوع 125

حاوية 20 قدم 44

حاوية 40 قدم 100

شاحنة 112

سخان الهواء املبارش   

تم تطوير سخان الهواء ملبا� املاشية. مصنوع بالكامل من 

ستانلس ستييل ألقىص ح ية من التأكل يف بيئات وظروف 

قاسية. اللهب املبارش يضمن اعىل كفاءة. ينتج انبعاثات 

منخضة من اكاسيد النيرتوج� و يشرتك يف تقليل التأث� عىل 

الغالف الجوي والبيئة. هذا املنتج £كن تشغيله عىل غاز 

البرتول املسال أو الغاز الطبيعي.

*60ه�تز متوفرة حسب الطلب   
مالحظة:

يجب تحديد بلد املقصد عند كل طلب

األبعاد و احتمالت التحميل

سخان الهواء القيايس محدد مسبًقا الستهالك غاز البرتول املسال.

Þمتوفر فقط ألسواق االتحاد األورو

سخان الهواء القيايس محدد مسبًقا الستهالك غاز البرتول املسال.
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لنوع agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90 

الطاقة الحرارية 
kW 25 40 65 90

kcal/h 21.496 34.394 55.890 77.386

ازاحة الهواء  
m3/h 2.600 4.200 6.200 7.000

cfm 1.530 2.472 3.649 4.120

االستهالك  عىل ١٠١٣ ميليبار/ ١٥ درجة مئوية  

غاز البرتول املسال  kg/h 1,82 2,91 5,09 6,55

ميثان m3/h 2,38 3,81 5,91 8,58

ضغط الغاز  

غاز البرتول املسال

mbar

30 (G30)

27 (G31)

ميثان 20 (G20)

االنبعثات للغالف الجوي  

نايرتوج� املأكسد  الحد االقىص- 

االد�     
ppm  4-6  4-6  4-6  4-6

 اول اكسيد الكربون  الحد االقيص 

– االد�  
ppm  1-4  2-6  2-8  2-8

تزويد/ امداد الطاقة
جهد الكهربا�   V 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~ 230 / 1~

Hz تردد*  50 50 50 50

تيار A 1,2 1,3 1,7 4,0

طاقة االكرتونية   W 180 180 370 550

مستوى الضجيج عىل ١م   dBA 73 71 71 71

BC

A

لنوع agriTERM 25 agriTERM 40 agriTERM 65 agriTERM 90

A [mm] 360 450 560 560

B [mm] 800 800 930 930

C [mm] 520 630 750 750

[kg] الوزن 15 17 25 27

سعة التحميل 

لنوع 25 / 40 / 65 / 90

حاوية 20 قدم 44

حاوية 40 قدم 100

شاحنة 112

سخان الهواء املبارش   

*60ه©تز متوفرة حسب الطلب   
مالحظة:

 
يجب تحديد بلد املقصد عند كل طلب

يتم تعي� سخان الهواء القياسية  الستهالك امليثان. يف حالة استهالك غاز البرتول املسال فمن الرضوري 

استخدام مجموعة غاز البرتول املسال (متوفرة يف نفس املربع).

األبعاد و احتمالت التحميل 

سعة التحميل عىل املنصة  

لنوع 25 40 65 / 90

طول * العرض* االرتفاع
1200x800

x1000
1200x800

x1800
1200x800

x1000
1200x800

x1850
1200x800

x1150
1200x800

x1150
1200x800

x1800
1200x800

x1850

2 عدد القطع 4 2 4 1 2 3 4

kg الوزن االج¼يل – كغ 45 83 50 90 44 73 102 131

امليزات التقنية واألبعاد

H ≥ 90 cm

سعة التحميل عىل املنصة  

Type A لنوع Type B

طول * العرض* االرتفاع 600x800x1420 1200x800x1420

1 عدد القطع 2

kg الوزن االج¼يل – كغ 80 150

خارجي

خارجي

خارجي

داخلخارجي

داخل

داخل

داخل

قدرة التحميل

*60ه©تز متوفرة حسب الطلب   
مالحظة:

 
يجب تحديد بلد املقصد عند كل طلب

يتم تعي� سخان الهواء القياسية  الستهالك امليثان. يف حالة استهالك غاز البرتول املسال فمن الرضوري 

استخدام مجموعة غاز البرتول املسال (متوفرة يف نفس املربع).

سعة التحميل

حاوية 20 قدم  23

حاوية 40 قدم 46

شاحنة 56

W

kg

املميزات التقنية 

 الطاقة الحرارية 
kW 70

kCal/h 60.190

ازاحة الهواء  
m³/h 3.000

cfm 1.766

االستهالك  عىل ١٠١٣ ميليبار/ ١٥ 

درجة مئوية  

غاز البرتول املسال   kg/h 5,07

ميثان m³/h 6,67

ضغط الغاز   

G30 غاز البرتول املسال mbar 30

G31 غاز البرتول املسال mbar 37

 G20 ميثان  mbar 20

االنبعثات للغالف الجوي  
نايرتوج� املأكسد  الحد االقىص- االد�      ppm 4-6

اول اكسيد الكربون  الحد االقيص – االد� ppm 2-8

تزويد/ امداد الطاقة
V جهد الكهربا�   230 / 1~

تردد * Hz 50

تيار A 2,8

مستوى الضجيج عىل ١م            dBA 64

615                            طاقة االكرتونية                                  

70                        الوزن                                          

W

kg
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تم تطوير سخان الهواء ملبا� املاشية. مصنوع بالكامل من 

ستانلس ستييل ألقىص ح ية من التأكل يف بيئات وظروف 

قاسية. اللهب املبارش يضمن اعىل كفاءة. ينتج انبعاثات 

منخضة من اكاسيد النيرتوج� و يشرتك يف تقليل التأث� عىل 

الغالف الجوي والبيئة. هذا املنتج £كن تشغيله عىل غاز 

البرتول املسال أو الغاز الطبيعي.

تشمل ٤ خطافات تعليق 

زر إعادة ضبط

مقبس منظم للحرارة

توصيالت عملية  للغاز و الكهرباء

منظم حرارة أمن مع إعادة تشغيل يدوية

سخان الهواء املبارش 

مجموعة واسعة من التطبيقات

جميع املعلومات و اللبيانات يف هذا الكاتالوج عرضة للتغ� دون سابق انذار



سخانات الهواء املبارش للتطبيقات الزراعية والصناعية 
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are regis tered trademarks by Termotecnica Pericoli S.r.l.

TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com




