
 

 

Chladiče vody RR, na podlahu 
 
Souběžné dávkování vody s velkou kapacitou 
Rychlá verze chladících zařízení zvládá více dávek vody 
najednou, kdy může poskytnout až čtyřnásobek kapacity 
nádrže každých 15 minut. Také vyrábíme „polo rychlou“ verzi 
jež poskytuje dvojnásobnou dávku vody každých 30 minut, 
zatímco standardní verze nabízí hodinovou kapacitu, jež 
odpovídá kapacitě nádrže. 

 

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. 

 
 



 

 
 
 
 
Opce: Vodoměr Dosakit 
 

MODEL ROZMĚR (VxŠxH) (MM) KAPACITA 
CHLAZENÉ 
VODY (L) 

VÝKON 
(L/H) 

JMENOVITÉ 
NAPĚTÍ 

(V/HZ/FÁZE) 

VÝKON 
KOMPRESOU 

(W) 

HMOTNOST 
(KG) 

R50 450 x 540 x 870 50 50 230/50/1 800 80 

RR50 450 x 540 x 870 50 200 230/50/1 1700 80 

R100 840 x 600 x 920  100 100 230/50/1 1000 90 

R100R 840 x 600 x 920 100 200 230/50/1 1700 120 

RR100 840 x 600 x 920 100 400 230/50/1 3000 120 

R200 840 x 600 x 1100 200 200 400/50/3 1700 100 

R200R 840 x 600 x 1100 200 400 400/50/3 3000 130 

R300 1200 x 600 x 1100 300 300 400/50/3 3000 170 

R500 1700 x 800 x 1250 500 500 400/50/3 6000 300 

R800 1750 x 1000 x 1650 800 800 400/50/3 8000 400 

R1000 1750 x 1000 x 1900 1000 1000 400/50/3 10000 500 


