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hűtőtorony

300 kW hűtőteljesítmény
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Hűtővíz előállítása a legolcsóbban

A készülékkel elérhető vízhőmérsékletek kb. 10 – 15 oC-kal a környezeti levegő hőmérséklete 
felett. A nyitott hűtőrendszerekkel szemben semmiféle hűtési vízveszteség nincs. A zárt működés 
garantálja, hogy a hűtővízkör tiszta, külső szennyeződéstől mentes marad.

• Zárt hűtővízkör kompresszorok  
 alkalmazása nélkül.

• Meglevő vagy új hűtőrendszerek
 ideális kiegészítő hűtője.

• A hőcserélők és a csövek anyaga  
 rozsdamentes acél. A vízkörben  
 nincsenek réz alkatrészek, amelyek  
 a vízminőség függvényében gondot  
 okozhatnának.

• Külön belső felállításra tervezett  
 kapcsolószekrény. A készülék  
 maximális működési levegőhőmér- 
 séklete beállítható az elektronikus  
 szabályozó egységen.

Levegő hőfokszabályozó egység
Ha a hőmérséklet átlépi a beállított 
maximális értéket, a készülék lekapcsol.

Hűtővíz hőfokszabályozó egység
Amint a vízhőmérséklet eléri a beállított 
értéket, a ventillátorok leállnak. 
A hőmérésklet +3 oC-os növekedésével a 
ventillátorok újra beindulnak.

Külön felállítandó kapcsolószekrény kezelőszervekkel



Műszaki adatok  
Hűtőteljesítmény 300 kW a teljesítménydiagramm alapján
Hőcserélő rozsdamentes acél
Szivattyúteljesítmény kb. 600 liter/perc, feladószivattyú külső tartályhoz
Ventillátorok 4 db, 1,1 kW csatl. telj. / db
  Levegő beszívása oldalt, kifújása a készülék tetején
Levegőmennyiség 4 x 8’000 m3/óra
Elektr. csatlakozási telj. 6,8 kW 
Rendszer külön külső víztartály felállítása szükséges, a fogyasztók 
  felé  keringető szivattyúval 
Méretek  L 3’350 x B 1’300 x H 2’090 mm görgőkkel 
Zajszint 68 dBA 
Tömeg  kb. 1400 kg üresen
Kapcsolószekrény külön beltéri felállításra a készülékkel szállítjuk 
Szín  ezüstszürke RAL 7001

Készülék felállítás    
  
A TT-300’000 modellünk kültéri felállí-
tásra szolgál. A téli üzemi körülményekre 
előnyös tetővelellátni. 

Minőség = TOOL-TEMP                     
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Vízhűtő készülék 
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