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Ofertę sprężarek półhermetycznych, dostępnych na polskim rynku chłodniczym i
klimatyzacyjnym, uzupełni 288 modeli (129 tłokowych + 159 śrubowych) włoskiej marki
SRMTec, przystosowanych do naturalnych i standardowych czynników chłodniczych. SRM jest
integralną częścią grupy Snowman, w której skład wchodzi 14 spółek zlokalizowanych na pięciu
kontynentach.
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W sprężarkach, produkowanych w północnych Włoszech, stosowane są liczne nowatorskie i
unikatowe rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie efektywności pracy sprężarek oraz
oszczędność energii, na przykład system Auto-Vi, umożliwiający zwiększenie wydajności oraz
efektywną pracę nawet przy zmiennej różnicy ciśnień lub system gospodarki olejowej –
ActiFlow, opatentowane przez SRM. Gwarancją jakości sprężarek jest kontrola i testowanie
100% produkcji.

  

  

  

  

W swoim portfolio SRMTec proponuje:
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    -  ��sprężarki tłokowe jedno- i dwustopniowe (2, 4, 6 i 8 cylindrowe, o wydajności od 4,2
m³/h do 222 m³/h, średnio- i niskotemperaturowe do zastosowań komercyjnych i
przemysłowych dla chłodnictwa i klimatyzacji, do CO2 w warunkach podkrytycznych i
nadkrytycznych);   
    -  ��sprężarki śrubowe z separatorem oleju pionowym lub poziomym lub z inwerterem (o
wydajności od 118 m³/h do 1150 m³/h, nisko- i wysokotemperaturowe, wszystkie modele nadają
się do napędu o zmiennej częstotliwości);   
    -  ��sprężarki śrubowe bez separatora oleju (o wydajności od 118 m³/h do 700 m³/h, do
zastosowań w chłodnictwie: nisko- i średniotemperaturowe).   
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Oferta zawiera również jednostki współpracujące z amoniakiem oraz innymi naturalnymi
czynnikami chłodniczymi. Producent do sprężarek śrubowych dodatkowo proponuje w opcji
regulację wydajności. Ponadto dostępne są sprężarki śrubowe otwarte (dedykowane dla
przemysłu w wersji wysokociśnieniowej, idealnie nadające się do zastosowań w chłodnictwie
przemysłowym i pompach ciepła). Wszystkie modele sprężarek tłokowych, za wyjątkiem
dwucylindrowych, mogą mieć bezstopniową regulację wydajności.

  

  

Wyłącznym dystrybutorem SRM w Polsce została firma Blue Refrigeration Sp. z o.o.

  

  

www.blueref.pl
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