FRESCO OK
Адиабатен охладител
Кратност на въздухообмена до 25 пъти на час

»
Освежава и филтрира въздуха
»
Ниски енергийни разходи
»
Екологичен с нула емисии, той не използва
»
хладилни газове, а само вода
»Охлаждане на средна и голяма работна среда с
ниски инвестиционни разходи и намалено
потребление

Приложение

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

Външната самоносеща конструкция е изработена от ABS материал,
идеална против окисляване и много полезна за подобряване на
инсталацията при условия на безопасност чрез намаляване на теглото
върху покривите на сградите.
Охладителите са оборудвани с:
-> Електрически вентилатори с ниска консумация с променлива скорост
на въздуха.
-> Хидравлична верига със електромагнитен вентил и сензор за нивото
-> Водоразпределителни колектори с електрическа помпа
-> Охладителни панели с висока ефективност на насищане
-> Автоматично оттичане на вода
-> Автоматично самопочистване на хидравличната си
система и панелите
-> Скоби и устройства за позициониране.
-> Голямо разнообразие от контролни панели

Керамична индустрия
Леярство и леене под налягане
Текстилно производство
Формиране на пластмаса
Хартиена индустрия
Гъвкави структури
Произвоство стомана, алуминий
Складове и логистика
Фармация
Магазини
Химическа индустрия

АДИАБАТЕН
ОХЛАДИТЕЛ

Печатници

Намаляване на температурата
Външна
температура ºC
30 ºC
35 ºC
40 ºC
45 ºC

30 %
19
22,5
26
30

Проектен процент
RELATIVE HUMIDITY %
40 % 50 % 60 %
21
23 24,5
25
27,5 29,5
29
31,5 33,5
32,5 35,5 38

70 %
26
31
35,5
40

По този начин SYSTEMA S.p.A си запазва правото да променя характеристиките без предизвестие.
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Инсталиране

Параметри
FR 18

Модел
m3/h

Дебит на въздуха
Тип вентилатор

HELICAL

Електрическо
напрежение/честота
Ел. мощност
Средна консумация на вода
Размери(LxPxH)

18.000

V/Hz

230/50

W

1.10

FRESCO OK може лесно да се инсталира извън сградите, на
покрива или на стената. Охладителят се нуждае само от
електрическа и хидравлична връзка и е предназначен да бъде
свързан към въздуховод с многофункционален дифузьор,
подходящ за разпределение на чистия въздух в околната среда.

FR 30
30.000
HELICAL

Te = 40°C

400/50
3.000

T1 = 27°C
l/h

cm

45 -50

110 x 110x95

T1 = 31°C

75 -80

T1 = 27°C

134 x 134x120

T1 = 31°C

Тегло

kg

78

110

mm

650 x 650

900 x 900

Размер на пленума (LxP)

Te = 40°C

Електронно управление
Всички модели са оборудвани с новите електронни контролни табла, които ви позволяват автоматично да регулирате температурата и
влажността.
Основни функции, които да посочите:
-> Скоростта, както и дебитът на въздуха, могат да се
-> Автоматично източване (програмируемо)
регулират автоматично или ръчно.
-> Функция за предварително измиване: Овлажнява и измива
-> Таймер за работа, дигитален дисплей
охлаждащите панели преди стартирането на вентилатора
-> Почистващите цикли на охлаждащите панели са
-> Предлага основните функции на вентилация и охлаждане
програмируеми

Основни управления SYS850 и SYS830 за повече
Fresco OK

Контролен панел за единичен Fresco OK
Cod. 13CEQU0034
Препоръчва се при инсталации до 4 охладители

Препоръчва се при инсталации с повече от 4
охладители.
SYS850 Basic – код 05CEQU2715
Управление до 30 охладителя и от
1 до 30 зони
SYS8530 Basic – код. 00CEQU2674
Управление до 16 охладителя и от 1
до 16 климатични зони.

Контролира
онтролира само 1
охладител и се захранва с
ниско напрежение директно
през контролната платка,
монтирана в устройството

И двете управления могат да бъдат програмирани за всяка зона със
следните функции: таймер за работа, температурен контрол, контрол на
влажността, система за отвеждане на водата, измиване и сушене на
охлаждащите панели, настройка и модулация на дебита на въздуха при
охлаждане и вентилация.

Оборудван с: датчик за влажност и температура, програмируем
таймер, управление на влажността, системи за отводняване на
водата, за измиване и сушене на охлаждащи панели, настройка и
модулация на дебита на въздуха при охлаждане и вентилация.

Датчик за стайна температура и влажност за Fresco
OK
Код. 13CESO0001
* Да се инсталира във всяка зона при системи за централизирано управление,
комбинирани със SYS830/SYS850
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Пример за климатична система с 1 зона: Fresco OK управлявана от SYS830 / SYS850
Fresco OK 1

Fresco OK 2

Fresco OK 3

Fresco OK “n”

SYS830
SYS850

Zone 1
Датчик помещение *

Пример за климатична система с 2 зони: Fresco OK управлявана от SYS830 / SYS850
Fresco OK Zona 1
Fresco OK Zona 2

SYS830
SYS850

Zone 1

Zone 2
Датчик помещение*

Пример за климатична система с 2 или повече зони: Fresco OK управлявана от SYS830 / SYS850 panels
Fresco OK Zona 1
Fresco OK Zona 2

SYS830
SYS850

Zone 1
Fresco OK “n”

Zone“n”

Sonda
ambiente *
Fresco OK 5

Zone 2
Fresco OK 4

Zone 5

Zone 4

Environment
probe *
Fresco OK 3

Zone 3

Датчик помещение*
Пример за климатична система със самостоятелни зони: Fresco OK управлявана от SYS830 / SYS850 panels
Fresco OK 1

SYS830
SYS850

Fresco OK 2

Fresco OK 3

Zone 1

Zone 2
Zone 3
Датчик помещение *

Fresco OK “n”

Fresco OK 7

Zone“n”

Zone 7
Датчик помещение *

Fresco OK 6

Zone 6

Fresco OK 4

Zone 4
Fresco OK 5

Zone 5
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