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Firma Trane® wprowadza najnowszy produkt z portfolio XStream™ – agregat chłodniczy
chłodzony wodą i pompa ciepła typu woda-woda. Nowe, bardzo wydajne jednostki  XStream™
RTWF XSE umożliwiają instalację jednego systemu spełniającego sezonowe potrzeby
związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok bez ograniczania możliwości żadnej z
tych funkcji.

  

      

Nowe agregaty RTWF XSE dostępne w wariantach od 400 do 1320 kW są wyposażone w
sprężarkę śrubową o płynnej regulacji z systemem Variable Vi firmy Trane, która zapewnia
wysoką wydajność sezonowego chłodzenia oraz wysokie temperatury ogrzewania w ramach
jednego systemu. Model XStream™ RTWF XSE może osiągnąć współczynnik wydajności
energii (SEER) dla chłodzenia do 8,91, do 36 procent powyżej wartości progowej Ecodesign
2021, a także możliwości ogrzewania do 68 stopni Celsjusza. W celu dodatkowego zwiększenia
elastyczności operacji klientów model XStream™ RTWF XSE cechuje kompaktowa konstrukcja
oraz ograniczona powierzchnia robocza urządzenia.
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Cechy charakterystyczne:

    
    -  połączenie wysokiego współczynnika SEER do 8,91 (s,c = 353%) przekraczającego
wartości progowe Ecodesign Tier 2 , które wejdą w życie w styczniu 2021 r. o nawet 36 procent
oraz wysokiego poziomu możliwości grzewczych, zapewniające dostawę gorącej wody o temp.
68°C, spełniając potrzeby sezonowe budynku dotyczące zarówno chłodzenia, jak i ogrzewania;
 
    -  sprężarka śrubowa firmy Trane o zmiennym wskaźniku objętości (VVi) ze stałym silnikiem
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magnetycznym, zmienną prędkości i wbudowanym tłumikiem;   
    -  kompaktowa konstrukcja i mniejsza rama pasują do najtrudniejszych lokalizacji
instalacyjnych budynków, umożliwiając wymianę starszych i mniej wydajnych agregatów w
obrębie tej samej przestrzeni roboczej.   
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jednego systemu. Model XStream™ RTWF XSE może osiągnąć współczynnik wydajności
energii (SEER) dla chłodzenia do 8,91, do 36 procent powyżej wartości progowej Ecodesign
2021, a także możliwości ogrzewania do 68 stopni Celsjusza. W celu dodatkowego zwiększenia
elastyczności operacji klientów model XStream™ RTWF XSE cechuje kompaktowa konstrukcja
oraz ograniczona powierzchnia robocza urządzenia.
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