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Pod postacią nowego ECOSTAR LHV7E firma Bitzer oferuje schładzany powietrzem agregat
skraplający. Bitzer ulepszył agregat skraplający pod kątem wymagań rozporządzenia UE w
sprawie F-gazów oraz wchodzącej w życie od 2016 r. dyrektywy tzw. ekoprojektu.

  

  

  

Dzięki zainstalowanym chillerom EC, urządzenia ECOSTAR LHV7E są wyjątkowo ciche i
energooszczędne. Za pośrednictwem ulepszonej regulacji użytkownik może dopasować
prędkość obrotową chillerów i sprężarki ECOLINE VARISPEED, co zapewnia stale
zoptymalizowaną pod kątem zużycia energii pracę instalacji. W redukcji zużycia energii pomaga
również ulepszony skraplacz Minichannel – LHV7E wymaga mniejszej ilości czynnika
chłodniczego przy jednocześnie lepszych właściwościach przewodzenia ciepła w porównaniu z
wcześniejszymi modelami ECOSTAR. 
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    Dodatkowo LHV7E pracuje wyjątkowo cicho: chillery EC o zoptymalizowanej charakterystyceakustycznej posiadają specjalnie wyciszony system kanałów powietrza, a sprężarka jestumieszczona w dobrze zaizolowanym korpusie. Przy normalnym chłodzeniu dostępne są trybypracy ECO oraz Low-Sound-Mode.  Obsługa ECOSTAR LHV7E jest dużo łatwiejsza niż w poprzednich modelach: sterowanie iserwisowanie agregatu skraplającego może odbywać się za pośrednictwem złącza sieciowegoEthernet, Internetu, Modbus RTU oraz złącza Bluetooth poprzez program BEST Software firmyBITZER. Oprócz tego możliwa jest obsługa przy pomocy ekranu.  Kolejna nowość: w ramach protokołu Modbus można zintegrować ze sobą nawet czteryagregaty skraplające ECOSTAR. Po połączeniu agregaty skraplające tworzą wówczas jednąwspólnie sterowaną sieć ECOSTAR i we współpracy ze sobą regulują temperaturę w komorzechłodniczej, mimo braku połączenia w obiegu chłodzącym.  ECOSTAR LHV7E jest dostępny w sześciu wariantach, z czego w czterech o mocy 42 kW ( 0/32/20@R134a).W zależności od modelu można stosować czynnik chłodniczy R134a, R404A, R507A, R407A,R407C lub R407F, przy czym Bitzer umożliwia szerokie spektrum zastosowań agregatuskraplającego. Dzięki kompaktowej budowie agregat nadaje się do instalacji nawet wniewielkich pomieszczeniach, a solidna i trwała obudowa umożliwia montaż również nazewnątrz budynków    www.bitzer.de  
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