UNI 50 AGRO THERMOVENTILLÁTOR

• Innovatív megoldás az állattartó telepek
számára
EPOXIDIZÁLT HŐCSERÉLŐ
Az epoxidizált hőcserélőnek köszönhetően az eszköz tartóssága és élettartama az agresszív környezetben való működés közben jelentősen
megnövekedett. A lamellák közötti széles rések megkönnyítik a tisztítást.

RÖGZÍTŐK
A készülék belsejébe történő bejutás egyszerű a hőcserélőhöz és
konfúzorhoz csatlakozó rögzítők segítségével, ezzel is megkönnyítve a
karbantartást.

VASTAGABB LAMELLÁK

• Agresszív környezettel szemben való
ellenállóság
• Sűrített levegővel való tisztítás
lehetősége
• Alacsony fogyasztás
• Csökkenti az épületben levő nedvességtartalmat

A hagyományos thermoventilátorokhoz képest 40%-kal vastagabbak lamelláknak köszönhetően a thermoventillátor sokkal ellenállóbb a sűrített levegős, vagy magas nyomású vízzel való tisztítás során.

• Hőfokszabályzós

VENTILÁTOR

• Egy konzol segítségével vízszintesen és
függőlegesen is elhelyezhető

A ventilátor magasabb szintű víz és por-állóságú motorral (IP66) van
szerelve. Vezérlése fordulatszámszabályzóval történik. A ventilátor magasabb szintű kompressziója eltávolítja az ülepedő port a készülékről.

• Csökkentett CO2 érték az alom szintjén
• Nem használja az oxigént, nem termel
CO2-t.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
LÉGTERELŐ

• Három soros hőcserélős

TARTÓSZERKEZET

A meleg levegő egyenletes eloszlásáért
felel, valamint elősegíti annak cirkulációját, így a meleg levegő nem éri közvetlenül az állatokat/növényeket.

Elősegíti az eltávolítást
és a karbantartást.

Függőleges
elhelyezés

Vízszintes
elhelyezés

A légterelő csökkentett CO2 értéket biztosít az alom szintjén.
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Légáramlás a vízszintes elhelyezés esetén

40–45 méter

40–45 méter

1,5–2,5 méter a talajtól

Légáramlás a függőleges elhelyezés esetén

25

mé

ter

Műszaki leírás
Hőteljesítmény

56,2 kW

Energia

230 V/50 Hz

Ventilátor teljesítmény

4.600 m3/h

Max. energia fogyasztás

2,8 A

Légáramlás max.

28 m

Anyaga

ABS

Zajszint

62 dB (A)

Súlya vízzel együtt

28,7 kg

Max. vízhőmérséklet

95 °C

Szélesség

690 mm

Max. víznyomás

1,6 MPA

Mélység

625 mm

Hőcserélő csatlakozó
átmérője

¾”

Magasság

660 mm
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