Chladiče vody PR, na
stěnu
Více prostoru na podlaze
Tento chladič vody je montován na stěnu,
proto nesníží užitnou plochu vaší dílny, díky
zabudovaným stěnovým držákům. Může být umístěn přímo nad hnětač, čímž optimalizuje jeho
provoz.
OPCE: Možnost připojení řízeného dávkování Dosakit
Dosakit je vodoměr s řízeným impulsním měřidlem a ovládáním na dotykové obrazovce s
možností dálkového ovládání díky magnetickému upevnění.
Pomocí čerpadla lze chlazenou vodu odeslat přímo do hnětače se správnou teplotou a ve
správném množství až do průtoku 30 litrů za minutu (volitelně) a přes vodoměr (volitelné). Tato
přídavná zařízení snižují výrobní časy a eliminují možnost chyb. Dávkováním vody už nebudete
plýtvat časem a umožní vám ušetřit asi hodinu každý den.
OPCE: Ohřev vody v neutrální zóně
Díky možnosti ohřevu vody, jež je k dispozici na vyžádání, může chladič vody automaticky ohřát
nebo ochladit vodu na základě nastavené teploty až do + 35 ° C.
Vysoký výkon i při vysokých teplotách
Tropikalizované chladící zařízení umožňuje chladiči vody plně fungovat i při extrémní vnitřní
teplotě až + 45 ° C.
Vysoká spolehlivost
Chladič vody je vybaven speciálním technickým vybavením, které zaručuje vysokou
spolehlivost. Je to termický štít pro kompresor jako ochrana proti přehřátí a kontrola hladiny
vody s dvojitým plovákovým systémem a dvojitý solenoidový ventil jako ochrana proti přetečení.

PARAMETR

PR50 PLCC

PRR50 PLCC

PR100 PLCC

PRR100 PLCC

1100 x 480 x500

110 x 480 x 500

I: 1180 x 480 x 500
E: 800 x 500 x 600

I: 1180 x 480 x 500
E: 800 x 500 x 600

Kapacita chlazené vody (l)

50

50

100

100

Průtok vody (l)

15

15

30

30

Max chladící kapacita l/ hod

50

200 (50l/15min)

100

400 (100l/15min)

Výkon kompresoru (W)

800

1700

1500

3000

230/50/1

230/50/1

230/50/1

400/50/3

70

90

I: 45
E: 45

I: 45
E: 45

Rozměr (v x š x h) (mm)

Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)
Hmotnost (kg)

*Pozn. Písmeno „I“ v tabulce značí „Interiér“, písmeno „E“ značí „Exteriér“

Venkovní externí jednotka – pouze pro modely 100 l

Opce: Vodoměr Dosakit

