PreCooll

Ušetrite až tretinu prevádzkových nákladov vášho chladiaceho systému

Priznajme si to: priemyselné chladiace systémy sú diera
na peniaze. Spotrebovávajú elektrinu a zjedia aj vaše
zisky. Teraz je tu PreCooll.
CHLADENIE SPOTREBUJE POLOVICU VŠETKEJ ELEKTRINY

Chladiace systémy na báze kompresorov sú zodpovedné za
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PRIRODNÁ TECHNOLÓGIA
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PROSPEŠNÁ MIKROKLiMA -
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OXYVAP® ZVYŠUJE VÝKON

(*Ė$./$$Ѷ14-* )ƭ5)*-")$&ƭ#(/ -$ù'*1.)%)$ƵƄļ((*Ƶ)ƭ(*+*-*(150#0Ѷ34-

1+Ҹ5-0Ė0%  5+ Ė)ƒ+- 1ù5&0(3$(ù')0ƒ.+*-0+*()*#*-*&*1ѵ341+Ҹ(ţƵ 1/ +'ƭ#&'$(/$&ƭ#+*($ )&#5)ļƵ$Ɗ
/ +'*/01./0+)ĝ#*150#0Ƶ*сфڤҗуфڤҘѵ*+-$)ùƄƵ*уп)ڿ$ƵƄ$0.+*/- 0 ) -"$ Ѷ*рпڿ14ƄƄļ#'$$1ƭ&*)ѶƵфпڿ
5)ļƵ )$ * -0 ' &/-$)41Ƅ+$Ė&ù# '$($)0% 1ƭ+&4#' )$ѵ

ODPAROVANIE DÁVA ZMYSEL
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SMART RIADENIE

Kľúčom k vynikajúcemu výkonu a dlhej životnosti PreCooll je inteligentná čer-

pacia stanica AquaMizer. Maximálna účinnosť vody sa dosiahne pomocou najmodernejších snímačov
a regulačných algoritmov, ktoré monitorujú okolité podmienky a určujú prevádzkové režimy zabezpečujúce, že systém PreCooll je aktívny iba v prípade potreby. Môžete prispôsobiť prevádzkové parametre a pripojiť voliteľné monitorovacie zariadenie.
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Čerpacie stanice AquaMizer sú skonštruované tak, aby vydržali a zabez-

CONNECTED

pečili bezpečnú prevádzku po mnoho rokov. Plne automatizovaný systém hospodárenia s vodou nepretržite monitoruje kvalitu vody a obnovuje vodu, keď hladina minerálov dosiahne určité hodnoty.
Po prevádzke systém vodu úplne vypustí.

PRIPOJENÉ

Oxycom nepretržite zdokonaľuje produkty a služby pomocou zhromažďovania údajov

a automatických aktualizácií firmvéru. Monitorovanie výkonu v reálnom čase je voliteľné a umožňuje
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ďalšie podstatné zníženie nákladov prostredníctvom včasného servisu a prediktívnou údržbou.

REAL-TIME MONITORING
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PreCooll v skratke
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Oxyvap® PreCooll v porovnaní so
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Oxyvap® PreCooll v porovnaní s

• Žiadne riziko korózie a upchatia kondenzátora

• Vyššia úspora energie vďaka vynikajúcemu pomeru poklesu

• Neexistuje žiadne riziko kontaminácie baktériou Legionella,
pretože vo vzduchu nie sú žiadne aerosóly
• Regulácia prirodzenej vlhkosti: žiadne nadmerné alebo nedostatočné
zvlhčovanie
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tlaku/účinnosti

• Vyššia účinnosť vody vďaka zdokonalenému systému
vodohospodárstva
• Nízky pokles tlaku umožňuje dodatočnú inštaláciu

• Nevyžaduje sa žiadna úprava vody

• Dlhá životnosť a dlhodobo spoľahlivý výkon

• Funguje ako vzduchová umývačka a udržuje vaše kondenzátory čisté

• Anorganické materiály
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Oxyvap® PreCooll
EFEKTIVITA
POKLES TLAKU
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MENOVITÝ VÝKON
NOMINÁLNY PRIETOK
VODY

SMALL

MEDIUM

LARGE

87 watt

152 watt

232 watt

32 Lpm @ 2.0 m head

55 Lpm @ 2.0 m head

80 Lpm @ 2.0 m head

LUR%NS&V

30 L

LUR%NS&V

75 L

LUR%NS&V

130 L

NOMINÁLNY OBJEM

 LFQ

 LFQ

 LFQ
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STENY

4 m @ 2.0 m head

7 m @ 2.0 m head

10 m @ 2.0 m head

800 mm x 395 mm x 405 mm

1000 mm x 595 mm x 486 mm

1200 mm x 795 mm x 544 mm

MINIMÁLNA VÝŠKA
ZBERNEJ NÁDOBY

160 mm

195 mm

210 mm
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MOKRÉ)

15 kg / 45 kg

20 kg / 95 kg

25 kg / 155 kg
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O ﬁrme Energio
Firma Energio – PTS s. r.o. sa už dlhé roky zaoberá dodávkami a realizáciou chladiarenských, mraziarenských skladov, výrobných priestorov a ich vybavením,
vybavením potravinárskych prevádzok, ako aj klimatizačnými zariadeniami
a vzduchotechnikou a inými technológiami. Spoločnosť taktiež ponúka rôzne
riešenia pre stavbu budov zo sendvičových panelov ako montované haly alebo
logistické centrá a podobne.
Zameranie a cieľ spoločnosti je ponúkať našim zákazníkom riešenia v oblasti
klimatizácie, chladenia a mrazenia, ktoré sú šité na mieru s maximálnou efektívnosťou. Každý systém je navrhovaný profesionálom v obore na základe detailných požiadaviek našich zákazníkov. Taký istý prístup máme aj pri navrhovaní
halových či logistických systémov.

O ﬁrme Oxycom

Kontaktujte nás:

Oxycom rozumie potrebe čerstvého a chladného vzduchu. V tomto veku rastúceho environmentálneho záujmu je naším cieľom poskytnúť zdravú vnútornú
klímu, vďaka ktorej sa budú ľudia cítiť dobre a dosahovať lepšiu výkonnosť v
každom ročnom období. Inšpirovaní prírodou vyvíjame a vyrábame najpraktickejšie a energeticky najúčinnejšie riešenia, ktoré poukazujú na budúcnosť kontroly klímy.


 
    
 

+421 484 718 408
chladenie@energio.sk
www.energio. sk

