
PIECE SUSZARNIOWE



PIECE SUSZARNIOWE

EKONOMICZNE ORAZ WYDAJNE

Podciśnieniowe oraz nadciśnieniowe piece Mepu słynne z niezawodności oraz 
wysokiej wydajności wytwarzają ciepło po przystępnej cenie poprzez spalanie 
oleju, gazu lub biopaliw, takich jak zrębki drzewne lub pellety. Komory paleniskowe 
wykonane z ognioodpornej stali oraz wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej 
zapewniają długą żywotność pieców.

Model Długość [cm] Szerokość [cm] Palnik [model] Wentylator [kW]

500 kW 331,0 169,0 KP50H zgodny z objętością suszenia

750 kW 443,5 145,0 KP80H zgodny z objętością suszenia

1000 kW 541,1 181,4 KP90H zgodny z objętością suszenia

1500 kW 644,6 223,5 KP150H zgodny z objętością suszenia

PIECE PODCIŚNIENIOWE SĄ WYSTARCZAJĄCO 
WYDAJNE NAWET DLA NAJWIĘKSZYCH 
SUSZARNI

Podciśnieniowe piece Mepu wydajnie i oszczędnie wytwarzają 
wysoką moc cieplną, spełniając tym samym zapotrzebowanie 
nawet największych suszarni. Piece podciśnieniowe są 
odpowiednie do suszenia zarówno ziarna zbóż
jak i paszy. Piece można łatwo przekształcić
do obsługiwania gazu już przy wymianie
palnika. Wszystkie piece są wyposażone
w palniki fińskiego producenta Oilon.



PALNIKI KANAŁOWE 
175 – 4650 kW

PALNIKI LINIOWE 
814 – 16280 kW

WYDAJNE BEZPOŚREDNIE 
PALNIKI GAZOWE 
WYKORZYSTUJĄ CAŁĄ 
ENERGIĘ

Bezpośrednie palniki gazowe 
Mepu jako paliwo wykorzystują 
gaz naturalny lub płynny 
charakteryzujące się bardzo 
niskimi wskaźnikami emisji. 
Pozwala to na prowadzenie gazów 
wylotowych bezpośrednio do 
powietrza suszącego, co oznacza, 
że nie tracimy energii.

Moc palników można płynnie 
regulować do poziomu dziesięciu 
procent mocy znamionowej.



Model 210 250 310 400 500

A [cm] 267 267 281 309,2 328
B [cm] 120 120 130 1 570 157
C [cm] 85 85 95 105 105
D [cm] 109,5 106,5 101,5 100,5 100,5
E [cm] 210,8 214 223 244 264,5
F [Ø cm] 50 63 63 63 63
G [cm] 141 141 139,5 139,5 139,5
H [cm] 70,3 73,5 64 72 89
I [cm] - - 55 56 56
J [cm] - - 100 118,5 118,5
Moc grzania [kW] 210 250 310 400 500
Dysze [gal] 4 4+2 5+2 6+3 8,5+4
Kąt rozpylania [°] 80 80 80 80 80

PIECE NADCIŚNIENIOWE ZAPEWNIAJĄ DOSKONAŁĄ WYDAJNOŚĆ

Wydajność pieców nadciśnieniowych Mepu jest jedną z najlepszych na rynku. 
Wszystkie piece są wyposażone w palniki fińskiego producenta Oilon. Wymienniki 
ciepła pieca oraz przewody kominowe zostały wykonane z ognioodpornej płyty ze 
stali nierdzewnej, co zapewnia długą żywotność pieców.
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PRZEDMUCH KOŃCOWY
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CIEPŁO PO PRZYSTĘPNEJ CENIE

Piece Mepu na zrębki drzewne wytwarzają ciepło przy wyjątkowo niskich 
kosztach eksploatacyjnych. W piecach można spalać zrębki drzewne, torf, palety 
oraz resztki ze wstępnego czyszczenia. Piec na zrębki drzewne można w łatwy 
sposób zintegrować z systemami suszenia ziarna – łatwy w użyciu, logiczny 
system sterowania pieca sam dba o obsługę pieca, a system sterowania suszarni 
natomiast zajmuje się obsługą suszarni. Konfigurację wentylatora pieca można 
zmieniać podczas składania zamówienia.

Piec Mepu na zrębki drzewne o mocy 500 – 800kW może być wyposażony w 
wentylator odśrodkowy o mocy 11 – 18.5kW, w zależności od potrzeb. Większą 
wydajność można osiągnąć poprzez zastosowanie kilku pieców na zrębkę, aby 
dostarczyć odpowiedniej energii dla większych suszarni.

Przyjazne środowisku 
piece na zrębki drzewne 
odporne na bezustanne 
użytkowanie zapewniają 
znaczące oszczędności w 
kosztach zużytej energii. 
Im większy jest poziom 
wilgotności suszonego ziarna, 
tym większe oszczędności. 
Wydajność wymiennika ciepła 
w piecu Mepu na zrębki 
drzewne jest doskonała.



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta dotycząca produktów może się różnić w

zależności regionu. Zdjęcia w tej broszurze i innych publikacjach mogą zawierać wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnościowe i techniczne są poglądowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcą produktów MEPU.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finlandia
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


