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Firma Güntner od dawna posiada w swojej ofercie instalacje przeznaczone do projektów
realizowanych w centrach miast, w przypadku których nie ma miejsca na ustawienie urządzeń
na zewnątrz, obowiązują rygorystyczne wytyczne dotyczące izolacji akustycznej, a przepisy
prawa budowlanego uniemożliwiają wdrożenie klasycznych rozwiązań. 

  

      

  

  

Obecnie te sprawdzone urządzenia do ustawienia wewnątrz budynków zostały zmodyfikowane.
Wchodzą one w skład linii produktów APPLICATION i mogą być konfigurowane zarówno pod
kątem uzyskania pożądanego kierunku powietrza, jak i spełnienia wymagań indywidualnych.

  

  

Nowe serie urządzeń INDOOR z wentylatorami promieniowymi w technologii AC i EC są
dostępne jako skraplacze (GCHI/GCVI), chłodnice cieczy (GFHI/GFVI) oraz chłodnice gazu
(GGHI/GGVI) w zakresie wydajności od 10 do 700 kW i mogą być wykorzystywane ze
wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami. Wentylatory promieniowe wybierane są w
zależności od określonych wymiarów oraz wariantów podłączenia do kanałów powietrznych.
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    Wytrzymałość i trwałośćWysokowydajny blok wymiennika ciepła zabezpieczony jest stabilną i trwałą obudową, którajest łatwa w obsłudze w przypadku każdego rodzaju transportu. W celu ułatwienia wniesieniaurządzeń istnieje możliwość dostarczenia ich w stanie rozmontowanym. Dzięki dużejróżnorodności typów i szerokiemu wyborowi oprzyrządowania, omawiane produkty możnadopasować indywidualnie pod kątem ilości dostępnego miejsca w pomieszczeniu orazwymaganego kierunku powietrza. Wytrzymała konstrukcja z ramami w kształcie litery „U”zapewnia długi okres użytkowania urządzeń.    Precyzyjna konstrukcjaKompleksowa, modułowa koncepcja wymienników ciepła wykonanych z różnych połączeńmateriałów oraz ulepszony pod kątem zastosowania wszystkich czynników chłodniczych układrur pozwala na zaprojektowanie dokładnie dopasowanego urządzenia. Odpowiedniedostosowanie geometrii lamel i średnic rur w zależności od wykorzystywanego czynnikachłodniczego pozwala także na optymalizację wymaganej objętości rur. W ten sposób powstajeurządzenie idealnie zaprojektowane pod kątem określonego zastosowania i wydajności.    Wysoka energooszczędnośćW wyniku zastosowania energooszczędnej techniki regulacyjnej firmy Güntner i wysokiejjakości wentylatorów EC, urządzenia charakteryzują się wyjątkowo niskim zużyciem energii.Parametry wentylatorów są obliczane bezpośrednio w punkcie roboczym. Uzyskiwane w tensposób dane dotyczące wydajności i energii są wiarygodne i rzetelne, a na ich podstawieprzeprowadzana jest certyfikacja urządzeń.    Bezpieczna eksploatacja i łatwa konserwacjaWysoka sztywność skrętna zabezpiecza wymienniki ciepła podczas transportu przy użyciuurządzeń dźwigowych i wózków widłowych. W celu łatwiejszego wniesienia urządzeń można jeopcjonalnie dostarczyć w stanie rozmontowanym. Z kolei wstępne zamontowanie w zakładziepodzespołów takich jak szafy sterownicze przyspiesza przebieg prac montażowych. Dużeotwory rewizyjne ułatwiają dostęp do komponentów w celu przeprowadzenia konserwacji iczyszczenia. Efektywne czyszczenie umożliwia także specjalna geometria lamel.    Szeroki wybór oprzyrządowaniaUrządzenia można uzupełnić o dopasowane akcesoria w różnej wersji wykonania. W przypadkuwszystkich typów urządzeń dostępne są ramy wydmuchowe do łatwego montażu w obrębiesystemu kanałów powietrznych. Króćce z taśmy elastycznej służące do wyeliminowaniadźwięków przenoszonych przez materiał stosowane są w postaci łączników bądź króćcówelastycznych. Dodatkowo w ofercie znajdują się żaluzje i kanały wydmuchowe. Oczywiście wodniesieniu do wszystkich wariantów produktów dostępny jest zoptymalizowany systemGüntner Motor Management.     www.guentner.eu    
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