
Najlepsza wartoœæ w wysokiej jakosci  niezawodnym 
ogrzewaniu drobiu w zamkniêtym œrodowisku.

www.lbwhite.com 

Guardian™ 
Piece naduchowe

60
100
250

Firma L.B. White, z czterdziestoletnim doœwiadczeniem    
w ogrzewaniu rolniczym, oferuje piece nadmuchowe 
GUARDIAN: efektywne, bezpoœrednio ogrzewaj¹ce 
otoczenie konstrukcje z szeregiem moliwoœci      
wydatku ciepa, konfiguracji zaponowych i instalacji.    
Zobowi¹zujemy siê równie do jak najlepszej obs³ugi.  

Niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie
Wielokrotnie sprawdzona w dzia³aniu, bezpoœrednio 
ogrzewaj¹ca otoczenie konstrukcja GUARDIAN firmy L.B. 
White dostarcza nieprzerwane, niezawodne ogrzewanie dla 
ferm œwinie.  Aby sprostaæ wyjtkowym potrzebom rónych 
zakadów przemysu œwinie, GUARDIAN oferuje:

• Wysoko efektywn konstrukcjê z bezpoœrednim       
nagrzewaniem

• Wybór modeli
 » 60,000, 170,000, 250,000 Btu/h

• Zmienn wydajnoœæ grzewcz        
• Dwie konfiguracje zaponowe                               

-iskra
 » palnik z pomykiem

• Ronorodne wewnêtrzne i zewnêtrzne     
moliwoœci instalacji

Dodatkowo wszystkie piece L.B. White posiadaj        
certyfikat norm europejskich CE, aby sprostaæ, albo 
przewyszyæ standardy bezpieczeñstwa.

Zaawansowany system monitorowania 
SERVICE SAVER™
Dostêpny na piecu GUARDIAN, zaawansowany 
system monitorowania SERVICE SAVER  firmy L.B. 
White nieustannnie monitoruje dziaanie Twojego pieca 
(wyrêczajac z tego Ciebie). Przejrzysty wyœwietlacz  
SERVICE SAVER TM moe zaoszczêdziæ Twój 
czas  i pieni¹dze przez szybkie i dokadne wskazanie    
jakichkolwiek potencjalnych zak ³oceñ.

Rzetelna, atwa w utrzymaniu konstrukcja
Zaprojektowany dla jak najlepszego dziaania zarówno  
na gazie ziemnym jak i propanie, GUARDIAN firmy L.B. 
White posiada specjalny wcznik regulujcy powietrze i 
ochraniajcy przed wysokimi temperaturami oraz cakowicie 
odseparowany silnik, aby zapewniæ bezpieczne, 
niezawodne dziaanie.  Jeœli weŸmiesz pod uwagê wysok 
jakoœæ pieca GUARDIAN, odporne na korozjê czêœci 
zamienne i solidn konstrukcjê obudowy, Twój GUARDIAN 
bêdzie dziaaæ bez zarzutu przez wiele lat, nawet na 
najbardziej wymagjcych fermach œwinie.

Fachowa, przyjazna obs³uga klienta i obsuga 
techniczna 

Z ponad piêædziêsiêcioletnim doœwiadczeniem na 
rynku grzewczym oraz pen seria pieców nadmuchowych i 

stacjonarnych, tylko 
firma L.B. White 
oferuje jakosæ    
produktów, techniczn 
ekspertyzê i fachowe 
wsparcie klienta. 
Dziêki temu moesz  
liczyæ na pomoc w      
zaprojektowaniu jak 
najlepszych rozwizañ             
grzewczych dla 
Twoich potrzeb.

Aby uzyskaæ szersze informacje o tym jak          
nadmuchowe piece L.B. White GUARDIAN mog Ci 
pomóc polepszyæ  produkcjê i obniyæ koszty, prosimy  
skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem L.B. White, 
lub zadzwoniæ do nas pod numer +44 1724 710 023 albo 
+00 1 608 783 5691.



dane techniczne pieców nadmuchowych Guardian™ 
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Type

Numery modeli: Guardian 60 Guardian 100 Guardian 250
WskaŸniki:

Maksymalny pobór mocy (kW) 17.6  29.3  73.3  
Minimalny pobór mocy (zmienny od) 8.8  14.7 46.9 

Konfiguracja grzewcza:
Iskra zaponowa – AD100 AD250
Palnik z pomykierm AB060 AB100 AB250

Zuycie gazu (max.):
Pynny gaz propanowy (kg./hr.) 1.26  2.10 5.25
Ziemny gaz (m3/hr. ) 1.74 2.80 7.14

Wydajnoœæ dmuchawy grzewczej (m3/hr.) 428 686 / 692 1,885
Ciœnienie dostawy gazu wlotowego:

Piec dziaa wedug norm ciœnieniowych sprzêtów tej 
kategorii w danym kraju*

tak tak tak

Zasilanie elektryczne (Volts / Hz / Phase): 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Ampery (pocztkowe / kont. dzia.)
Iskra zaponowa – 2.0  /  0.7 3.9 / 2.6
Palnik z pomykierm 1.2  /  0.4 3.6  /  1.2 3.9 / 1.3

Material obudowy Stali ocynkowanej ** Stali ocynkowanej ** lub
Stal nierdzewna (AD100 tylko)

Stali ocynkowanej ** lub
Stal nierdzewna (AD100 tylko)

Wymiary (cm): 
długość 54  75 78
szerokość 36  36  46 
wysokość 46 46 72 

Waga netto (kg) 24  29 53
Wago przesykowa (kg) 26 32 57
Akcesoria:

Zestaw do zawieszeniaañcucha O O O
Air ukladach O O O
Regulator drugiej fazy O O O
Termostat O O O
Osadnika S S S
Wąż gazowy (3m) O O O

Opcje instalacji: O O O
Montawewnêtrzny tak tak tak
Montazewnêtrzny tak tak tak

Certyfikat typu CE tak tak tak

*Informacje dotyczce ciœnienia gazu dla danego kraju dostêpne u firmy L.B. White Company.  **Dostêpne s równie wyczne potrójne  warstwy ochronne. Skadaj siê one z trzech 
wyjtkowych powok ochronnych: antykorozyjnej, geboko galwanizowanej stali, wypalanego w piecu podkadu epoksydowego oraz  wypalanej wierzchniej warstwy z poliestrowego 
Thermosetu.                   S = Standard   O = Opcja


