
Munters GA 30/95T
Aquecedores de ar

Os aquecedores de ar Munters GA são projetados para 
fornecer soluções de aquecimento econômicas em uma ampla 
variedade de aplicações, como frango de corte, postura 
comercial, suinocultura e estufas.

Os aquecedores de ar Munters GA 30/95T funcionam com o 
princípio de aquecimento por queima direta. À medida que o 
ar passa pela câmara de combustão onde o queimador está 
localizado, 100% do combustível é convertido e transferido 
para o fluxo de ar. A máxima eficiência térmica reduz o 
consumo de energia e os custos operacionais.

Para garantir uma vida útil mais longa, mesmo em ambientes 
úmidos, os aquecedores de ar Munters GA apresentam a 
carcaça e a câmara de combustão em aço inoxidável com 
todos os componentes elétricos alojados em um gabinete IP54. 
Por questões de segurança, o Aquecedor de Ar Munters GA 
30/95T está equipado com uma válvula solenoide dupla para 
fechar e abrir o fornecimento de gás e um sensor de pressão 
que o interrompe em caso de obstrução do fluxo de ar.

Os modelos Munters GA vêm totalmente montados com um 
cabo elétrico e tubo de conexão de gás com um regulador 
de pressão, pronto para uso. Um termostato mecânico ou 
eletrônico está disponível mediante solicitação.

Como líder de mercado em soluções de ventilação há mais de 
60 anos, a Munters garante qualidade e é certificada pela ISO 
9001.

Funcionalidades

• 100% de eficiência térmica

• Funciona com Gás GLP

• Fácil de instalar e operar

• Válvula solenoide dupla para desligar o fornecimento de 
gás caso ocorra algum problema 

• Interruptor de segurança para evitar o superaquecimento

• Sensor de pressão para detectar obstruções ao fluxo      
de ar

Vista frontal de GA30/95T
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Munters GA 30/95T
Aquecedores de ar

Dimensões

A B C D

GA30 645 mm 532 mm 440 mm 370 mm

GA95T 1140 mm 473 mm 608 mm 378 mm

Especificações técnicas

GA30 GA95T

Potência de aquecimento kW 25 - 36 97

Fluxo de ar m³/h [cfm] 1700 [1000] 6000 [3560]

Potência nominal W 110 700

Tensão nominal V 230

Frequência nominal Hz 50 50/60

Corrente nominal A 4,5

Conexão de gás 3/8”

Consumo de gás kg/h 1,75 - 2,51 6,9

Pressão do gás bar 0,7 2,0

Peso do aquecedor totalmente equipado kg 15 32

Classe de proteção do motor IP54
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A Munters reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, quantidades, etc., por motivos de produção ou outros, após a publicação. 
© Munters AB, 2022

Encontre o escritório da Munters mais próximo em www.munters.com


