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M O B I L U S  I R  E F E K T Y V U S  V Ė S I N I M A S



MOBILUS VANDENIU AUŠINAMAS
ORO KONDICIONIERIUS

Lengvai transportuojamas įrenginys
Mobilus vandeniu aušinamas oro
kondicionerius „ACT 7“ naudojamas
atsiradus staigiam, neatidėliotinam
ar avariniam vėsinimo poreikiui.

Skirtingai nuo įprastų oro aušinimo
įrenginių, „ACT 7“ užtikrina pilną 
patalpos vėsinimą be nuolatinio
ir pastovaus vidinio oro išmetimo.

Papildomas šio modelio privalumas -
nereikia oro išmetimo ortakių per sieną.
Taip pat jis itin gerai pritaikytas nuomai, 
 nes pagamintas taip, kad būtų 
atsparus nusidėvėjimui.

Nepaprastai lengva įrengti ir greitai 
prijungti aušinimo jungtis, taip iki
minimumo sumažinant oro 
kondicionavimo prastovą.

P A G R .  S A V Y B Ė S

 Efektyvus įrenginys  
 Paprastas montavimas
 Vidaus blokas su reguliuojamu
ventiliatoriaus greičiu ir reguliuo-   
jamom oro išpūtimo grotelėm

 Išorinis šilumos išmetimo blokas  
su „EC“ tipo ventiliatoriumi
 Vėsinimo galia iki 7 kW
 Kondensato siurbliukas su 10 m  
žarna, antgaliu ir aliarmo f-ja 

SKUBUS, GREITAS, EFEKTYVUS VĖSINIMAS
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Įrenginio veikimas
„ACT 7“  - mobilus vandeniu aušinamas
oro kondicionierius, naudojamas nedi-
deliuose komerciniuose sektoriuose. 

„ACT 7“ sudaro vidinis patalpos blokas 
ir išorinis šilumos išmetimo blokas. 
Vidinis blokas paima šilumą iš šaldymo
kontūro ir perneša energiją į vandeniu
aušinamą kondensatorių, iš  kurio  
šiluma išmetama į įšorę. 

Šilumos išmetimo blokas turi reguliuo-
jamo greičio „EC“ tipo ventiliatorių, 
kuris automatiškai prisiderina prie
skirtingos lauko temperatūros, 
optimizuodamas „ACT 7“ oro

„ACT 7“ vidinis blokas su išoriniu
šilumos išmetimo bloku jungiamas
dviem ø22 mm greitai prijungiamo- 
mis sandariomis žarnomis, kuriose 
yra  vandens ir glikolio mišinis.
Šių žarnų ilgiai gali būti nuo 5 iki 15 m 
ir gali būti apjungiami į bendrą
maksimaliai 30 m. ilgio trąsą

Valdymas
„ACT 7“ oro kondicionerius turi 
integruotą valdymo plokštę su 
tokiomis funkcijomis:

A:   Darbinio režimo „Vėsinimas“ ar
 „Tik vėdinimas“ pasirinkimas
B:   Skaitmeninis ekranas parodo   
 realią ir nustatomą temperatūrą, greitį 
 ir būseną.
C:   Ventiliatoriaus greičio reguliavimo mygtukas.

 
 Serverinės
 Duomenų centrai

P R I T A I K Y M A S

 5 ar 15 m prijungimo žarnos
(įrenginiui maksimum 30 m)

 
 

PRIEDAI

M O D E LIS AC T 7

Darbinis diapazonas - vidaus temperatūra 8 - 37°C

Darbinis diapazonas - lauko temperatūra 0 - 36°C

Oro srautas, reguliuojamas 930 -1310 m3/h

Maitinimas 230 V/50 Hz

Garso lygis, 3 m atstumu 53 dB(A)

Aukštis (mm) 1070 mm

Plotis (mm) 852 mm

Gylis (mm) 420 mm

Svoris (kg) 117 kg

A B Ckondicionieriaus galią.

, palapinės
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