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CUPRINS

Despre Grupul Industrial Ballu 

Încălzitoare electrice



Grupul Industrial Ballu produce și livrează în fiecare an 2 milioane de unități de încălzire, incluzând perdele termale, 
termoventilatoare și convectoare, mai mult de 5 milioane de unități de aer condiționat, ventilație, umidificatoare și 
sisteme de curățare. Pe lângă acestea se mai adaugă mai mult de 250.000 de unități de aer condiționat, inclusiv 
unități de ventilație cu panouri cadru, răcitoare și turnuri de răcire, produse sub numele propriu Ballu, Ballu 
Machine, Ballu-Biemmedue și, de asemenea, pentru parteneri OEM din peste 30 de țări.  Grupul este lider de piață 
în zone precum Rusia, în CSI și țările Est-Europene.  

Bazându-se pe mulți ani de experiență, cercetare realizată intern și centre de dezvoltare și producție asigură 
utilizarea unor tehnologii avansate și garantează cele mai înalte standarde de reușită și dezvoltare atinse de acest 
grup, at         

GRUPUL INDUSTRIAL BALLU ESTE 
SPECIALIZAT ÎN DEZVOLTAREA ȘI 
PRODUCȚIA ECHIPAMENTELOR 
CLIMATICE ȘI DE INGINERIE

STRECTURA GRUPULUI INDUSTRIAL BALLU



Fondată în 2007, Fabrica de Echipamente de Încălzire Izhevsk din Izhevsk este cea mai mare fabrică cu un ciclu 
complet din Rusia în ceea ce privește producția de sisteme de încălzire electrice, pe bază de gaz și aer cu o 
capacitate anuală de producție de aprox. 2.000.000 de unități. Complexul fabricii include: Laboratorul de 
tehnologie termală ,,HeatLab”, șase zone de producție și laborator de printare instantă.

Toate procesele de producție sunt conforme cu standardele internaționale și fiecare stadiu de producție este 
supravegheat cu atenție pentru a i se asigura calitatea. În 2015, FEÎI a obținut certificatul de conformitate cu 
cerințele Sistemului de Management al Calității ISO 9001.

Soluțiile inovative, componentele de cea mai înaltă calitate, tehnologiile și echipamentele moderne asigură 
conformitatea întregii fabrici cu cele mai înalte standarde ale Grupului Industrial Ballu.
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TERMOVENTILATOARE ELECTRICE
Încălzire rapidă în orice condiții
Termoventilatoarele electrice de încălzire Ballu sunt ventilatoare industriale concepute atât pentru 
încălzirea generală și directă a camerelor cât și pentru uscarea suprafețelor.

Ventilatoarele de încălzire cu o structură cilindrică sunt mai des utilizate în construcții și finisaje, în timp 
ce cele cu structură rectangulară sunt mai potrivite pentru încălzirea generală.

Componentele de ultimă generație și construcția robustă asigură o operare fără probleme, de durată. O 
gamă largă și variată de modele vă permite selecția modelului care împlinește cel mai bine nevoile 
dumneavoastră.
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Model
Putere nominală, max. (kW)

2 3 5 6 9 15 22 24 30 36

Termoventilator electric 

MASTER
BHP-M • • • • • • •

Termoventilator electric 

PRORAB 2
BHP-P2 • • • • • • •

Termoventilator electric 

PRORAB
BHP-P • • • •

Termoventilator electric 

BKN / BKS
BKN / BKS • •

Termoventilator electric 

BKX
BKX • • •

Termoventilator electric suspendat 
MW

MW • • •

Gama de modele

NUOVO

Avantaje

Funcție de restart manual 
pentru siguranța termostatului
Permite ventilatorului să nu se restarteze 
automat după o oprire de urgență din cauza 
supraîncălzirii.

Tratament anticoroziune ale 
carcasei și a elementelor 
structurale
Toate ventilatoarele Ballu necesită să treacă 
prin tratamentul de protecție împotriva 
coroziunii chiar și în cazul zgârieturilor

Motor cu o clasă ridicată de 
protecție 
Carcasa robustă din metal forjat 
protejează motorul împotriva prafului, 
mizeriei și a stropirii.

Elemente fiabile de încălzire din 
oțel inoxidabil
Elemente de încălzire fiabile și durabile pentru 
operare în medii complexe (praf, mizerie)

Termostat capilar de înaltă 
precizie
Fabricat din oțel inoxidabil, permite 
menținerea precisă a temperaturii setate în 
cameră

Izolație termală internă
Reduce temperatura suprafeței carcasei , 
asigură o rezistență mecanică mai mare și 
fiabilitatea corpului ventilatorului. 

NUOVO
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Termoventilator electric 

MASTER

Ventilatoarele   MASTER sunt ventilatoare puternice de încălzire, într-un cadru tradițional rectangular. 
Acestea sunt echipate cu un termostat capilar de precizie ridicată cu o plajă largă de temperaturi de 
operare, între 0 și 40°C, c are vă permite menținerea precisă a temperaturii în cameră și economisirea de 
energie.
Toate termoventilatoarele sunt disponibile într-o versiune andtivandalism și sunt echipate cu un sistem 
modern de protecție la supraîncălzire, incluzând un termostat cu funcție manuală de restart pentru a 
preveni resetările necontrolate după opriri în cazuri de urgență.

Resetare manuală pentru securitate adițională și termostat capilar 
pentru o menținere precisă a temperaturii.
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Caracteristici tehnice

Parametri \ Model BHP-M-3 BHP-M-5 BHP-M-9 BHP-M-15 BHP-M-24 BHP-M-30 BHP-M-36

Putere de încălzire, max kW 3   /   1,5   /   0 4,5   /   3   /   0 9   /   6   /   0 15   /   7,5   /   0 24   /   12   /   0 30   /   15   /   0 36   /   18   /  0

Capacitate m3/ora 300 400 850 1700 1700 2500 2500

Tensiune de alimentare V 230 400

Curent nominal A 13,6 20,5 13,6 22,7 36,4 45,5 55

Creștere în temperatura aerului °С 30 34 32 41 43 36 43

Dimensiuni dispozitiv(LxÎxA) mm 280 × 390 × 220 340 × 485 × 290 410 × 570 × 315 430 × 555 × 430 430 × 555 × 460

Dimensiuni pachet(LxÎxA) mm 300 × 400 × 240 365 × 490 × 310 435 × 595 × 345 450 × 570 × 480

Greutate netă/ambalat kg 3,9    /    5 4,4 /    5,5 7,2    /    8,7 12,6 / 14 19    /    21,6 19,1    /    21,7 23,2    /    25,4

Ventilator protejat 
industrial

Priză tri-fazică pe carcasă 
pentru conectare rapidă

Gama de termoventilatoare din seria 
Master 

BHP-M-3 / BHP-M-5 BHP-M-9 / BHP-M-15 BHP-M-24 / BHP-M-30 / BHP-M-36
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Termoventilatoarele din gama PRORAB 2 sunt o nouă generație de termoventilatoare profesionale 
pentru încălzire direcțională, într-o carcasă dublu-cilindrică. Mulțumită termostatului capilar de precizie 
ridicată cu o plajă de operare a temperaturilor de la 0 la 40°C, temperatura este menținută cu precizie, 
astfel reducând costurile de energie.

Pe lângă utilizarea standard, de pe podea, aceste termoventilatoare pot fi instalate cu ușurință pe pereți 
sau coloane. În aceste cazuri ele nu ocupă din spațiul folositor de pe podea, nu interferează cu circulația 
și sunt mai sigure la utilizare. De asemenea, acestea pot fi utilizate ca ventilatoare, fără a fi încălzitoare.  

Posibilitatea de instalare pe perete pentru salvarea spațiului și 
reducerea costurilor de încălzire

Termoventilator electric 

PRORAB 2



ROBUSTĂ
UNITATE DE 
CONTROL
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BHP-P2-3 BHP-P2-5 BHP-P2-6 BHP-P2-9 BHP-P2-15 BHP-P2-22 BHP-P2-30

kW 3/1,5/0 4,5/3/1,5/0 6/4/0 9/6/0 15/9/0 22/11/0 27/13,5/0

m3/ora 300 400 850 850 1600 1600 1800

V 230 400

A 13 19,5 8,7 13 27,5 31,8 40

°С 30 34 22 32 32 42 45

mm 340 × 400 × 300 340 × 400 × 300 315 × 430 × 330 315 × 430 × 330 385 × 515 × 490 470 × 630 × 770 770 × 620 × 490

mm 305 × 315 × 345 305 × 315 × 345 340 × 415 × 340 340 × 415 × 340 410 × 430 × 530 410 × 460 × 640 640 × 495 × 410

kg 5,3 / 6 5,9 / 6,6 7,7 / 8,6 7,9 / 8,8 13 / 15 21,5 / 23,3 23 / 24,8

Termostat de precizie cu o gamă de lucru de la 0°C la +40°C 
pentru a menține cu precizie temperatura camerei

Gama de termoventilatoare din seria
PRORAB 2

BHP-P2-3/5 BHP-P2-22/30BHP-P2-6/9/15

Caracteristici tehnice

Parametri \ Model

Putere de încălzire, max

Capacitate

Tensiune de alimentare

Curent nominal

Creștere în temperatura aerului

Dimensiuni dispozitiv(LxÎxA)

Dimensiuni pachet(LxÎxA)

Greutate netă/ambalat

CAPILAR, DE 
ÎNALTĂ 

PRECIZIE

TERMOSTAT
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Termoventilatoarele PRORAB sunt ventilatoare profesionale de încălzire pentru încălzire direcțională într-
o carcasă dublu-cilindrică. Aceste termoventilatoare vă permit ajustarea unghiului de înclinare al carcasei. 
Mulțumită mânerului versatil, ergonomic, gama PRORAB de modele poate fi transportată atât cu mâna 
umedă cât și cu mânuși. O clemă specială pentru cablu menține cablul înfășurat pe carcasa ventilatorului, 
făcându-l ușor de utilizat și depozitat. Suportul dispozitivului este echipat cu duze flexibile care pot 
reduce zgomotul din timpul operării termostatului ventilatorului.

Carcasă cu dublă gaură și elemente eficiente de încălzire, cu formă 
specială, tubulare și din oțel inoxidabil

Termoventilator electric

PRORAB



CAPILAR, DE 
ÎNALTĂ 

PRECIZIE

TERMOSTAT
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Termostat capilar de înaltă precizie cu plajă de lucru 
de la 0°C la 40 °С (pentru modelele ВНР-Р-6 / Р-9)

Gama de termoventilatoare din seria
PRORAB 

BHP-P-3 BHP-P-5 BHP-P-6 BHP-P-9

kW 3 /   1,5   /   0 4,5   /   3  /   0 6   /   4   /   0 9   /   6   /   0

m3/ora 300 400 850 850

V 230 400

A 13,6 20,5 9,1 13,7

°С 30 34 21 32

mm 305 × 365 × 300 345 × 420 × 315

mm 335 × 405 × 335 375 × 455 × 375

kg 4,8   /   5,4 5,6   /   6,2 7,7   / 8,6 7,9   /   8,8

BHP-P-3 / BHP-P-5 BHP-P-6 / BHP-P-9

Caracteristici tehnice

Parametri \ Model

Putere de încălzire, max

Capacitate

Tensiune de alimentare

Curent nominal

Creștere în temperatura aerului

Dimensiuni dispozitiv(LxÎxA)

Dimensiuni pachet(LxÎxA)

Greutate netă/ambalat
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* I modelli della serie BKX

BKN, BKS și BKX sunt termoventilatoare profesionale într-o carcasă ultra-compactă din metal, rezistentă la 
șocuri. Acestea sunt potrivite în special încălzirii locale și menținerea temperaturii în camere mici.
Mulțumită dimensiunilor reduse, aceste termoventilatoare sunt ușor de transportat/ depozitate. Acestea 
sunt echipate cu un element de încălzire de clasa A, rezistent, din metal și ceramică, ceea ce elimină 
posibilitate supraîncălzirii și salvează energie. În acest fel, unitatea de control a temperaturii interne 
menține temperatura dorită de încălzire. 

Carcasa ventilatorului ultra-compact BKN-3 / BKS-3 este cu 50% mai  
mică decât cea de la BKX-2

Termoventilator electric

BKN / ВKS / BKX



BALLU. CATALOG APARATURĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE INDUSTRIALĂ

Magnum Heating Consult SRL
www.klima-încălzire.ro

klimaîncalzire@gmail.com / 0766367287

ATENȚIE! Cu toate că acordăm cea mai mare atenție pregătirii, acurateței informațiilor conținute în acest catalor, informația regăsită aici nu este garantată. 
Caracteristicile tehnice pot să difere față de cele descrise în catalog, în virtutea îmbunătățirii permanente a echipamentelor.


