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Klima omare Techline za precizno klimatizacijo in hlajenje tehnoloških prostorov

KLIMA OMARE TECNAIR LV

MIKROPROCESOR SURVEY

TEHNIČNE LASTNOSTI KLIMA OMAR TECHLINE 

Naprave Tecnair LV so opremljene z naprednim mikroprocesorjem 
SURVEY, ki je zasnovan za celovito krmiljenje vseh bistvenih funkcij 
klima naprav.

Upravljalnik je izredno prijazen tudi do tehnično nepodkovanih upor-
abnikov, ker vsebuje popolnoma grafični vmesnik z interaktivnimi iko-
nami in prikazi poteka.

Mikroprocesor omogoča:
• zagotavljanje visoke stopnje zanesljivosti stalnega delovanja naprave, s pomočjo funkcije samo-diagnostike in sistema 

celovitega upravljanja alarmov 
• usklajeno upravljanje delovanja elektronskega ekspanzijskega ventila (EEV) in DC inverterja, s preverjanjem delovnega 

območja kompresorja
• grafično prikazovanje temperature in vlažnosti, dnevno in tedensko, kar uporabniku omogoča visoko stopnjo nadzora 

nad splošnim delovanjem sistema
• povezovanje z nadrejenim nadzornim sistemom in CNS, s pomočjo serijske komunikacijske kartice RS485 MODBUS RTU

Primeri prikazov različnih funkcij upravljalnika na zaslonu:

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Namen:
Klimatizacijske naprave za visoko zahtevne aplikacije, kjer je nujno natančno in zanesljivo 
vzdrževanje temperature in vlažnosti, ob prevladujoči senzibilni toplotni obremenitvi in nizki 
količini svežega zraka. Gre za prostore kot so telefonske centrale, računalniški in podatkovni cen-
tri, server-sobe, tehnološke aplikacije z občutljivo elektronsko opremo, laboratoriji, merilnice, 
kontrolne sobe v elektrarnah ali na železnici, televizijski snemalni studiji, proizvodnja optične, 
elektronske, elektro-medicinske, glasbene opreme itn. Zaradi možnosti dovoda svežega zraka so 
primerne tudi za pisarne, trgovske in ostale lokale, restavracije, knjižnice, muzeje, galerije.

Naprave se odlikujejo z visoko kakovostjo in zanesljivostjo, visoko zmogljivostjo vendar ener-
gijsko varčnostjo. Med primerljivimi izdelki imajo eno najvišjih razmerij med doseženo hladilno 
kapaciteto in tlorisno velikostjo naprave. Na voljo so v več različnih izvedbah, lahko se dopolnijo 
s široko izbiro dodatne opreme in tako prilagodijo individualnim potrebam.
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ELEKTRONSKO KOMUTIRANI (EC) VENTILATOR

Prosto tekoči direktno gnani EC ventilatorji so zaradi stalno naraščujoče 
potrebe po varčevanju z energijo nepogrešljiv element pri zmanjševanju 
stroškov delovanja sistema.

Ventilatorji nameščeni v klima omarah TECNAIR LV so opremljeni z 
brezkrtačnimi elektronsko komutiranimi (EC) motorji in rotorji iz kompozitnih 
snovi, kar jim omogoča doseganje maksimalnega učinka in še vrsto ostalih 
pomembnih prednosti:

Letna poraba energije ventilatorjev 
- SISTEM 1
Letna poraba energije ventilatorjev 
- SISTEM 2
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SISTEM št. 1
1 x UPU 160 s stalno hitrostjo
Skupna količina zraka: 26.400 m3/h (hitrost ventilatorja 84%) 
Hladilna moč: 145,4 kW (pri nazivnih pogojih)
Zahtevana povprečna letna hladilna moč: 100 kW
EER (povprečje): 18,25
Poraba energije ventilatorjev: 5,48 kW 
Letna poraba energije ventilatorjev: 48.004,8 kW
Letni stroški energije: 5.616,56 € (0,1170 € na kW/h)
Letni vpliv na okolje: 36t CO

2
 (0,75 kg CO

2
/kW elektrike)

SISTEM št. 2
1 x UPU 160 s spremenljivim pretokom zraka, glede na zahtevo po hlajenju
Skupna količina zraka: med 16.500 in 26.400 m3/h, odvisno od potrebe po hlajenju
Hladilna moč: 145,4 kW (pri nazivnih pogojih)
Zahtevana povprečna letna hladilna moč: 100 kW
EER (povprečje): 53,20
Povprečna poraba energije ventilatorjev: 1,88 kW 
Letna poraba energije ventilatorjev: 16.468,8 kW
Letni stroški energije: 1.936,85 € (0,1170 € na kW/h)
Letni vpliv na okolje: 12,3 t CO

2
 (0,75 kg CO

2
/kW elektrike)

SKUPNI PRIHRANEK:   -65,6 % (-3.689,71 €)
V atmosfero je izpuščeno   23,6 ton CO

2 
manj!

• poraba energije ventilatorjev je v primerjavi s tradicionalno AC tehnologijo manjša za več kot 25%
• poraba energije ventilatorjev je v primerjavi s prejšnjo generacijo EC ventilatorjev manjša za več kot 15%
• raven hrupa je pri delnih obremenitvah manjša za več kot 5 dB(A)
• nevarnost okvare je manjša, ker je manj mehanskih delov

Mikroprocesor SURVEY omogoča več načinov regulacije EC ventilatorjev:
• zmanjšanje hitrosti vrtenja in s tem manjši pretok zraka pri znižani potrebi po hlajenju, kar pri obratovanju pri delni obremenitvi 

omogoča do 50% prihranka energije v primerjavi s sistemom s konstantno hitrostjo 
• vzdrževanje stalne pretočne količine zraka s pomočjo tipala diferencialnega tlaka, kar je optimalen sistem regulacije v sistemu s filtri 

razreda F7
• vzdrževanje stalnega tlaka zraka v dvojnem podu ali v predelku prostora, za optimalno distribucijo zraka brez lokalnih vročih con in 

za zagotovitev maksimalne modularnosti objekta
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SMARTNET napredno lokalno omrežje

SMARTNET je inovativni sistem krmiljenja za klima omare v lokalnem 
omrežju (LAN), ki je nastal kot rezultat stalnega prizadevanja pri raziskavah 
in razvoju procesov krmiljenja.

Za razliko od običajnih n+1 ali n+n omrežij (ki so še zmeraj na voljo), v 
omrežju SMARTNET vse klima omare lahko delujejo hkrati.

Letna poraba energije ventilatorjev 
- SISTEM 1
Letna poraba energije ventilatorjev 
- SISTEM 2

Technical characteristics
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SISTEM št. 1
4 x UPU 160 s konfiguracijo n + 1
(3 klima omare aktivne, + 1 v stanju pripravljenosti)
Skupna količina zraka: 79.200 m3/h (3 x 26.400 m3/h) pri konstantni hitrosti
Hladilna moč: 436,2 kW (3 x 145,4 kW pri nazivnih pogojih)
EER: 26,53
Poraba energije ventilatorjev: 16,44 kW (3 x 5,48 kW)
Letna poraba energije ventilatorjev: 144.014,4 kW
Letni stroški energije: 16.849,68 € (0,1170 € na kW/h)
Letni vpliv na okolje: 108 t CO

2
 (0,75 kg CO

2
/kW elektrike)

SISTEM št. 2
4 x UPU 160 s konfiguracijo SMARTNET
(4 aktivne klima naprave v znižanem režimu)
Skupna količina zraka: 75.600 m3/h (4 x 18.900 m3/h) pri konstantni hitrosti
Hladilna moč: 451,6 kW (4 x 112,9 kW pri nazivnih pogojih)
EER: 47,24
Poraba energije ventilatorjev: 9,56 kW (4 x 2,39 kW)
Letna poraba energije ventilatorjev: 83.745,6 kW
Letni stroški energije: 9.798,23 € (0,1170 € na kW/h)
Letni vpliv na okolje: 62,8 t CO

2
 (0,75 kg CO

2
/kW elektrike)

SKUPNI PRIHRANEK:  -41,8 % (-7.051,45 €)
V atmosfero je izpuščeno  45,2 ton CO

2
manj!

Technical characteristics

 

 

 

 

 

  

OSTALE LASTNOSTI
• zelo visoko hladilno število (EER)
• dober izkoristek prostora: visoka hladilna moč glede na 

tloris naprave
• zelo tiho delovanje
• kovinsko ohišje temno sive barve
• toplotno in zvočno izolirani negorljivi pokrovi, požarni  

razred 1
• spiralni kompresor za hladivo R410a
• prehodni ali tripotni regulacijski ventili za reguliranje 

hladilne moči pri vodno hlajenih klima omarah
• elektro krmilna plošča opremljena z vsemi regulacijski-

mi in zaščitnimi elementi; pri klima omarah z direktno  
ekspanzijo standardno vgrajen monitor faznega zaporedja 

• filter G4 povečane površine nameščen pred hladilnim  
registrom

Zahvaljujoč zmogljivemu krmilnemu algoritmu, zasnovanemu za maksimalen izkoristek lokalnega omrežja, SMARTNET omogoča:

• optimalno in enakomerno distribucijo zraka in hladilne moči po vseh conah, ker ni klima omar, ki bi bile v stanju pripravljenosti in bi 
med tem lahko povzročile vroče točke

• povprečno več kot 60 % prihranek energije zaradi znižanja režima delovanja posameznih komponent pri delni obremenitvi (EC ven-
tilator, DC inverter ...)

• krmiljenje glede na POVPREČNE ODČITKE tipal temperature in vlage, nameščenih v klima omarah, kar zagotavlja optimalno krmilje-
nje pogojev v prostoru

• krmiljenje glede na POVPREČNE ODČITKE tipal tlaka, nameščenih v klima omarah, kar zagotavlja optimalno distribucijo zraka po 
prostoru

GOST certification

ISO 9001
Cert. n° 273

Certifikat ISO 9001:2000 Vision: ISO 9001 
prvič dodeljen leta 1995; ISO 9001:2000 Vision-
je bil dodeljen leta 2004

CE certifikat: vse klima omare TECNAIR LV so v 
skladu s CE direktivami

GOST certifikat: od leta 1995 vse klima omare 
TECNAIR LV imajo certifikat GOST-R za ruski trg

EUROVENT certifikat: leta 2011 so klima omare 
tip P bile certificirane po Eurovent programu 
OM-1-2011

GARANCIJE KAKOVOSTI
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EDC kompresor

Brezkrtačni DC kompresor z Inverter tehnologijo

Prilagajanje hladilne moči dejanskim potrebam je eden od glavnih pogojev za zagotav-
ljanje fleksibilnosti, ki jo zahtevajo najbolj napredni sistemi. To nam omogoča uporaba 
brezkrtačnih DC inverterskih kompresorjev.  Podobno kot EC ventilatorji so tudi kompre-
sorji opremljeni z brezkrtačnim motorjem, vodenim s posebnim inverterjem, ki omogoča 
maksimalni učinek motorja, posebej pri delnih obremenitvah. Mikroproceser SURVEY v 
celoti podpira regulacijo inverterja.
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OPA 211 z DC inverterjem moči 7 KM
Skupna količina zraka: 7000 m3/h pri konstantni hitrosti
MAKSIMALNA hladilna moč: 22 kW (pri nazivnih pogojih)
SREDNJA hladilna moč: 15,8 kW (pri nazivnih pogojih)
MINIMALNA hladilna moč: 7,4 kW (pri nazivnih pogojih)

EER pri MAKSIMALNI hitrosti: 3,27
EER pri SREDNJI hitrosti: 3,40
EER pri MINIMALNI hitrosti: 2,58

Poraba energije ventilatorjev: 1,23 kW
Poraba energije kompresorja pri MAKSIMALNI hitrosti: 5,5 kW
Poraba energije kompresorja pri SREDNJI hitrosti: 3,42 kW
Poraba energije kompresorja pri MINIMALNI hitrosti: 1,64 kW

PRIHRANEK PRI SREDNJI HITROSTI:  -37,8 %
PRIHRANEK PRI MINIMALNI HITROSTI:  -70,2 %

Poraba energije pri MAKSIMALNI hitrosti

Poraba energije pri SREDNJI  hitrosti

Poraba energije pri MINIMALNI hitrosti

Inovativna brezkrtačna DC tehnologija v klima omarah TECNAIR LV omogoča:
• vzdrževanje temperature in vlažnosti v reguliranem območju na stalni ravni in zagotavljanje nastavljenih vrednosti tudi pri delni 

obremenitvi
• reguliranje hladilne moči naprave med 20% in 100% maksimalne moči
• znižanje porabe energije na letni ravni za več kot 70% (pri delni obremenitvi)
• doseganje višje energetske učinkovitosti (višji EER), saj se poraba energije pri brezkrtačnih invertersko vodenih DC kompresorjih 

zmanjšuje proporcialno z znižanjem hladilne moči (za razliko od drugih sistemov regulacije, ki ne zmanjšajo števila vrtljajev kompre-
sorja)

• povečanje varnosti sistema zaradi inovativne zasnove kompresorjev, ki zagotavlja popolno vračanje olja tudi pri minimalni hitrosti
• tišje delovanje

GLAVNA DODATNA OPREMA
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Elektronski ekspanzijski ventil (EEV)

Za izboljšanje delovanja hladilnega kroga z direktno ekspanzijo, posebej pri delni obre-
menitvi, je potreben napreden krmilni sistem. Vrhunsko regulacijo hladilnega kroga 
zagotavlja elektronski ekspanzijski ventil s pomočjo direktne regulacije glavnih funkci-
jskih parametrov.

V povezavi z mikroprocesorjem SURVEY elektronski ekspanzijski ventil omogoča:

• prihranek energije zaradi optimalnega delovanja hladilnega kroga, ki na letni ravni 
dosega 25% v primerjavi z tradicionalnim termostatskim ekspanzijskim ventilom 
(TEV)

• enostaven in neposreden prikaz delovnih pogojev hladilnega kroga na zaslonu
• vzdrževanje temperature pregretja na najnižji možni vrednosti in s tem maksimiranje 

prenosa toplote na uparjalniku
• znižanje temperature kondenzacije, pozimi ali ponoči, do 35°C in s tem znatno 

zmanjšanje kompresijskega razmerja in posledično zmanjšanje porabe energije
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SISTEM št. 1
OPA 211 s standardnim termostatskim ekspanzijskim ventilom (TEV)
Skupna količina zraka: 7000 m3/h pri konstantni hitrosti
Hladilna moč: 21,5 kW (pri nazivnih pogojih)
EER: 3,26
Poraba energije ventilatorjev: 1,23 kW
Poraba energije kompresorjev: 5,38 kW

SISTEM št. 2
OPA 211 z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV)
Skupna količina zraka: 7000 m3/h pri konstantni hitrosti
Hladilna moč: 24,5 kW (pri temperaturi kondenzacije 35oC)
EER: 4,42
Poraba energije ventilatorjev: 1,23 kW
Poraba energije kompresorja: 4,31kW

SKUPNI PRIHRANEK:  -19,8 %

Letna poraba energije SISTEMA št. 1

Letna poraba energije SISTEMA št. 2
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Elektronsko komutirani (EC) ventilatorji v zračno hlajenih kondenzatorjih

Zahteva po vedno manjši porabi energije zadeva tudi komponente, ki sicer ne porabijo 
veliko energije, kot so zračno hlajeni kondenzatorji, vendar so tudi pri njih možni pr-
ihranki. Pri zračno hlajenih kondenzatorjih tipa ACC je to možno z uporabo ventilatorjev z 
brezkrtačnimi EC motorji.

Uporaba EC ventilatorjev pri kondenzatorjih omogoča:

• prihranek energije pri delni obremenitvi, za več kot 45% v primerjavi z običajnim 
kondenzatorjem z AC motorji

• znižanje ravni hrupa pri delni obremenitvi, za več kot 10% v primerjavi z običajnim 
kondenzatorjem z AC motorji 

• široko območje regulacije hitrosti ventilatorjev, od 0 do 100% nazivne hitrosti, brez 
težav, ki spremljajo uporabo običajnih impulsnih regulatorjev z rezanjem faze

• vzdrževanje zelo nizkih temperatur kondenzacije (35°C), ko to zunanji pogoji 
omogočajo, ter zagotavljanje nemotenega delovanja pri visokih poletnih temperatu-
rah (temperatura kondenzacije 60 °C)
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SISTEM št. 1
4 x UPA 512 in 8x  ACC 42
32 ventilatorjev, premer 350, 4 - polni
Skupna poraba energije kondenzatorjev: 5,76 kW
Raven tlaka zvoka: 46 dB(A) za vsak kondenzator

SISTEM št. 2
4 x UPA 512 in 8x  ACC 42
32 elektronskih DC ventilatorjev, premer 350, 4 - polni
Skupna poraba energije kondenzatorjev: 4,16 kW
Zvočni tlak: 44 dB(A) za vsaki kondenzator

SKUPNI PRIHRANEK ENERGIJE:  -27,8%
ZMANJŠANJE HRUPA:  -4,3%

Letna poraba energije SISTEMA št. 1

Letna poraba energije SISTEMA št. 2

OSTALA DODATNA OPREMA:

• vlažilnik s potopljenimi elektrodami
• električni dogrelnik
• vodni dogrelnik s tripotnim ventilom (samo za modele s stranskim tehničnim predelkom)
• brezplačni nadzorni program za operacijski sistem Windows
• zračni filter M5 ali F7 na zajemu zraka namesto standardnega filtra G4
• alarm za prisotnost vode, priklop dimno/požarnega alarma, alarm za prenizko izstopno temperaturo zraka
• komponente za lokalno omrežje MASTER-SLAVE
• vodni kondenzator z ali brez tlačnega regulacijskega ventila
• plenum z zvočnim dušilcem na izstopu zraka
• plenum s filtrom F7 na izstopu zraka
• dvojni (sendvič) pokrovi (samo za nekatere modele)
• izstopni plenum z nastavljivimi rešetkami
• podstavek z nastavljivo višino
• črpalka kondenza
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PROSTO HLAJENJE (FC, free cooling)

Klima omare s funkcijo prostega hlajenja z majhnim vplivom na 
okolje so nastale kot odgovor na zanimanje trga za obnovljive 
energije.

Sistem uporablja zunanji zrak - obnovljivi vir energije - za hlajenje 
vode v krogu s prostim hlajenjem v povezavi z zunanjim suhim 
hladilnikom. Na ta način v hladnem in prehodnem obdobju leta 
prosto hlajenje v celoti ali delno nadomešča mehansko kompresor-
sko hlajenje in omogoča prihranek energije. Možni so trije režimi 
delovanja:

TOTALNO PROSTO HLAJENJE: ko je temperatura zunanjega zraka 
zadosti nizka, da ohladi vodo v sistemu na zadovoljivo vrednost za 
potrebe hlajenja, krog prostega hlajenja deluje brez pomoči me-
hanskega hlajenja. V tem režimu imamo največji prihranek ener-
gije, ker kompresorji sploh ne delujejo.

DELNO PROSTO HLAJENJE: ko temperatura zunanjega zraka ni za-
dosti nizka za vzdrževanje zadovoljive temperature
vode v celoti, lahko poleg prostega hlajenja za določeno obdobje 
vskoči tudi mehansko hlajenje in pokrije manjkajočo razliko do 
zahtevane hladilne moči. Na ta način se tudi varčuje z energijo, 
čeprav so prihranki manjši kot v prejšnjem primeru.

BREZ PROSTEGA HLAJENJA: ko je temperatura zunanjega zraka 
previsoka za hlajenje vode, je delovanje popolnoma prepuščeno 
mehanskemu hlajenju. Zahvaljujoč tlačnemu regulacijskemu ven-
tilu na vodno hlajenem kondenzatorju, ki omogoča regulacijo tem-
perature kondenzacije celo do 35°C, kompresor porabi manj ener-
gije za delovanje in tako vseeno prihranimo energijo v primerjavi z 
običajnim hlajenjem z direktno ekspanzijo.

Standardna oprema klima omar s prostim hlajenjem: 

• inovativen krmilni algoritem vgrajen v mikroprocesor SUR-
VEY, ki omogoča prihranek energije do 50% v primerjavi z 
napravo z direktno ekspanzijo

• funkcija AUTOADAPTIVE SETPOINT, ki z regulacijo ventilator-
jev suhega hladilnika skrbi, da se glede na spremembe tem-
perature zunanjega zraka, voda vedno hladi na  optimalno 
raven. Z regulacijo lahko dodatno prihranimo pri energiji, ker 
lahko ventilatorji večino časa delujejo pri delni obremenitvi.

• elektronski ekspanzijski ventil EEV
• tlačni regulacijski ventil na vodno hlajenem kondenzatorju, ki 

omogoča regulacijo temperature kondenzacije celo do 35°C, 
in s tem zmanjšuje porabo energije za delovanje kompresorja

• tlačno regulirani ventil za vbrizg vročega plina, ki preprečuje 
zmrzovanje kondenza ob hkratnem delovanju obeh virov hla-
jenja

TOTALNO PROSTO HLAJENJE
ZIMSKO delovanje
(100% prosto hlajenje)

DELNO PROSTO HLAJENJE
SPOMLADANSKO-JESENSKO
delovanje
(prosto hlajenje + direktno ekspanzijo)

BREZ PROSTEGA HLAJENJA
POLETNO delovanje
(100% direktna ekspanzija
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DVA VIRA HLAJENJA (TS, two sources)

 

 

 

 

Nekateri kritični sistemi, kot so podatkovni centri, za katere je 
nujno stalno delovanje, zahtevajo zaščitne ukrepe proti pre-
kinitvi delovanja zaradi težav z opremo.

Sistem z dvema viroma (TS, Two sources) zagotavlja stalno delo-
vanje hlajenja, tudi v primeru, ko primarni vir energije ni na voljo: 
zaradi preobremenitve, vzdrževanja, nočnega / sezonskega miro-
vanja ali kakšne druge izredne razmere. Pri tem sistemu je v napravi 
nameščen dodatni hladilni krog s svojo lastno regulacijo, popolno-
ma neodvisen od primarnega kroga. Skupen jima je samo izmen-
jevalnik toplote z aluminijastimi lamelami, ki obema omogoča 
doseganje visoke ravni prenosa toplote.

Sistem z dvema viroma je izjemno fleksibilen in omogoča različne 
izvedbe, glede na izbrana vira hladu:

• DX/TS: v tej izvedbi je en vir hlajenja direktna ekspanzija, z 
enim ali dvema kompresorjema, drugi vir pa hladna voda. 
Primarni vir je ponavadi hladna voda, ki jo dobimo iz sistema 
hlajenja objekta ali iz območnega sistema hlajenja. Sekunda-
rni (zasilni) vir je direktna ekspanzija v kombinaciji z zunanjim 
zračno hlajenim ali vgrajenim vodno hlajenim kondenzator-
jem. Alternativno se lahko kot primarni vir izbere direktna ek-
spanzija, kot sekundarni (zasilni) vir pa Vodno hlajenje, podtal-
nico ali iz vodovoda.

• CW/TS: v tej izvedbi je vir hlajenja, tako primarni kot tudi 
sekundarni, hladna voda. Oba hladilna kroga imata vodni 
hladilnik. Primarni vir je običajno povezan s sistemom hlajenja 
objekta ali z območnim sistemom hlajenja. Sekundarni vir je 
lahko priključen na namenski hladilni agregat ali se oskrbuje s 
podtalnico ali iz vodovoda.

 

 

 

 

DVA VIRA DX
1. primarni krog:
hladna voda
2. sekundarni krog:
direktna ekspanzija

DVA VIRA DX
1. primarni krog:
direktna ekspanzija
2. sekundarni krog:
hladna voda

DVA VIRA CW
1. primarni krog:
hladna voda
2. sekundarni krog:
hladna voda/ podtal-
nica/ vodovod
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Tip P
za perimetralno namestitev

Klima omare Tecnair LV tip P zajemajo družino naprav, ki se 
po svoji konstrukciji in delovnih lastnostih precej razliku-
jejo od običajne opreme za klimatizacijo.

Čeprav so optimizirane za uporabo v podatkovnih centrih in 
telefonskih centralah, so enako uporabne pri ostalih visoko 
zahtevnih aplikacijah, kot so laboratoriji, merilnice, televizijski 
snemalni studiji, kontrolne sobe v elektrarnah ali na železnici, 
prostori za hrambo glasbil in drugi prostori, v katerih prevladuje 
senzibilna toplotna obremenitev in prostorska stiska. Prav tako 
so primerne za uporabo v industriji: proizvodnji optične, elek-
tronske, elektro-medicinske, glasbene opreme itn.

Klima omare tipa P omogočajo:
• natančno in zanesljivo vzdrževanje temperature in 

vlažnosti
• visoko razmerje med doseženo hladilno kapaciteto in 

tlorisno velikostjo naprave, kar omogoča boljši izkoristek 
prostora

• visoko učinkovito delovanje, ki se odraža v manjši količini 
izpustov CO2 v okolico in nizkih stroških delovanja

• prilagodljivost individualnim potrebam, ker so na voljo v 
več različnih izvedbah in se lahko dopolnijo z različno do-
datno opremo

SPLOŠNE LASTNOSTI:
Direktna ekspanzija od 6 do 100 kW
OPA: smer toka zraka navzgor
UPA: smer toka zraka navzdol

Vodno hlajenje od 10 do 200 kW
OPU: smer toka zraka navzgor
UPU: smer toka zraka navzdol

Smer toka zraka navzgor

D
Smer toka zraka navzdol

Standardna izvedba: zajem zraka 
spredaj, izpih navzgor

Zajem zraka spredaj, dovod zgoraj 
spredaj skozi distribucijski plenum 
z rešetko

Zajem zraka od spodaj (iz dvo-
jnega poda), zaprt sprednji del in 
izpih navzgor

Standardna izvedba: zajem zraka iz 
vrha, izpih navzdol (v dvojni pod)

Zajem zraka iz vrha, dovod spodaj 
spredaj skozi distribucijski plenum 
z rešetko

Zajem zraka iz vrha, dovod spredaj 
skozi rešetko na sprednjem delu 
naprave
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VELIKOST 71a 111a 141a 211 251 301 302 361 372 422 461 491 512 612 662 852 932

Skupna hladilna 
moč kW (1)

6,7 11,0 14,5 21,0 25,4 30,3 30,5 36,7 37,4 43,4 46,9 51,1 51,1 62,6 67,5 85,7 94,2

Senzibilna hl. 
moč kW (1)

6,7 10,9 12,3 20,5 22,3 29,0 28,8 36,7 31,8 43,2 44,1 51,5 46,0 59,2 61,5 69,8 85,6

Pretok zraka m3/h 2.200 3.200 3.200 7.000 7.000 8.700 8.700 14.500 8.700 14.500 14.500 17.900 14.500 17.900 17.900 17.900 22.500

EER (2) 2,91 3,18 3,30 3,18 3,11 3,13 3,27 3,41 2,97 3,29 3,40 3,51 3,13 3,27 3,24 3,28 3,46

Zvočni tlak (3) 49 49 50 56 56 58 58 63 58 63 63 68 63 68 68 68 69 

Dimenzije in teža

Dolžina mm 750 750 750 860 860 1.410 1.410 1.750 1.410 1.750 1.750 2.300 1.750 2.300 2.300 2.300 2.640

Širina mm 600 600 600 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 

Višina mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

Teža kg 180 200 210 270 270 320 340 440 350 450 450 540 500 640 640 660 860 

Tehnične lastnosti

OPA:  naprava z direktno ekspanzijo, z zračno ali vodno hlajenimi kondenzatorji
 Smer zraka navzgor

VELIKOST 71a 111a 141a 211 251 301 302 361 372 422 461 491 512 612 662 852 932

Skupna hladilna 
moč kW (1)

6,7 11,0 14,5 21,0 25,4 30,3 30,5 36,7 37,4 43,4 46,9 51,1 51,1 62,6 67,5 85,7 94,2

Senzibilna hl. 
moč kW (1)

6,7 10,9 12,3 20,5 22,3 29,0 28,8 36,7 31,8 43,2 44,1 51,5 46,0 59,2 61,5 69,8 85,6

Pretok zraka m3/h 2.200 3.200 3.200 7.000 7.000 8.700 8.700 14.500 8.700 14.500 14.500 17.900 14.500 17.900 17.900 17.900 22.500

EER (2) 2,90 3,17 3,31 3,20 3,12 3,15 3,29 3,29 2,98 3,29 3,40 3,53 3,13 3,28 3,25 3,29 3,49

Zvočni tlak dB(A) 
(3)

49 49 50 56 56 58 58 63 58 63 63 68 63 68 68 68 69 

Dimenzije in teža

Dolžina mm 750 750 750 860 860 1.410 1.410 1.750 1.410 1.750 1.750 2.300 1.750 2.300 2.300 2.300 2.640

Širina mm 600 600 600 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 

Višina mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

Teža kg 180 200 210 270 270 320 340 440 350 450 450 540 500 640 640 660 860 

UPA:  naprava z direktno ekspanzijo z zračno ali vodno hlajenimi kondenzatorji
 Smer zraka navzdol

VELIKOST 10a 20a 30 50 80 110 160 220

Skupna hladilna moč kW (1) 10,3 18,9 30,4 39,0 66,6 87,5 142,5 175,1

Senzibilna hl. moč kW (1) 9,1 16,0 28,6 35,4 60,0 76,2 120,3 152,4

Pretok zraka m3/h 2.200 3.500 7.800 8.500 15.400 17.400 26.400 34.800

EER (2) 32,15 24,23 20,21 20,97 24,34 24,73 26,01 24,74

Zvočni tlak dB(A) (3) 47 47 56 56 59 61 64 65 

Dimenzije in teža

Dolžina mm 750 750 860 860 1.750 1.750 2.640 3.495

Širina mm 600 600 880 880 880 880 880 880 

Višina mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

Teža kg 155 160 220 240 340 360 540 700 

OPU:  Vodno hlajenje
 Smer zraka navzgor

VELIKOST 10a 20a 30 50 80 110 160 220

Skupna hladilna moč kW (1) 10,3 18,9 30,4 39,0 66,6 87,5 142,5 175,1

Senzibilna hl. moč kW (1) 9,1 16,0 28,6 35,4 60,0 76,2 120,3 152,4

Pretok zraka m3/h 2.200 3.500 7.800 8.500 15.400 17.400 26.400 34.800

EER (2) 32,15 24,23 20,21 20,97 24,34 24,73 26,01 24,74

Zvočni tlak dB(A) (3) 47 47 54 54 56 58 62 64

Dimenzije in teža

Dolžina mm 750 750 860 860 1.750 1.750 2.640 3.495

Širina mm 600 600 880 880 880 880 880 880 

Višina mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

Teža kg 155 160 220 240 340 360 540 700 

UPU:  Vodno hlajenje
 Smer zraka navzdol

(1) Navedene lastnosti veljajo za naslednje pogoje: 
hladivo R410a, temperatura kondenzacije: 45°C, tem-
peratura zraka v prostoru: 24°C-45%r.v.; temperatura 
vode: 7/12 OC; statični tlak: 30 Pa; Ni upoštevana top-
lota, ki jo ustvarijo ventilatorji in ki jo je treba dodati k 
toplotni obremenitvi sistema.

(2) Hladilno število (EER) : skupna hladilna moč / 
(el. poraba kompresorjev + el. poraba ventilatorjev); 
zračno hlajeni kondenzator ni upoštevan

(3) Zvočni tlak  je podan za razdaljo 2 m, višino 1.5 m, 
v prostem polju s priključenim kanalom na dovodu 
zraka
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Tip G
za velike podatkovne centre, za perimetralno namestitev

Klima omare Tecnair LV tip G zajemajo družino naprav, ki so 
oblikovane posebej za uporabo v sodobnih velikih podatko-
vnih centrih.

Pri snovanju sistema klimatizacije za velike podatkovne centre se 
zaradi povečane potrebe po prostoru za shranjevanje kablov in za 
distribucijo ogromnih količin zrala za hlajenje strežnikov običajno 
predvidi dvojni pod povečane višine, ki dosega trenutno že 600 
do 800 mm. Tako pod klima omaro, ki jo postavimo na podstavek, 
v dvojnem podu nastane ogromen prostor. Le-tega klima omare 
tip G s pridom izkoriščajo za namestitev ventilatorjev.

Klima omare tip G se dobavijo v dveh ločenih delih: podstavek z 
ventilatorji, ki ga namestimo v dvojni pod  in ohišje z elemeni za 
obdelavo zraka (hladilni register, filtri, elektrokrmilna plošča). Ker 
so ventilatorji izven ohišja, dobimo v ohišju klima omare več pros-
tora za namestitev večjega hladilnika in večjih filtrov, kar omogoča 
večjo zmogljivost teh naprav ob nespremenjeni tlorisni velikosti. 
Višina podstavka z ventilatorji se lahko prilagodi predvideni višini 
dvojnega poda, po zahtevi  naročnika.

Oba dela na objektu enostavno namestimo in električno 
povežemo priključni dozi v klima omari in v podstavku.

Tako so klima omare tip G, brez povečanja tlorisa naprave, am-
pak samo z izkoriščanjem razpoložljivega prostora, dosegle 
pomembne prednosti, kot so:

SPLOŠNE LASTNOSTI:
Direktna ekspanzija od 60 do 180 kW
UGA: smer toka zraka navzdol

Vodno hlajenje od 140 do 300 kW
UGU: smer toka zraka navzdol

Smer toka zraka navzdol

 

Standardna izvedba za namestitev 
v prostoru podatkovnega centra: 
višina dvojnega poda mora biti 
vsaj 550 mm

Izvedba za namestitev v prostoru 
podatkovnega centra z dvojnim 
podom nižjim od 550 mm.

V tem primeru se podstavek fik-
sne višine 550 mm namesti nad 
dvojnim podom in se zapre s 
priloženimi stranskimi pokrovi v 
enotnem videzu klima omare. Ob-
vezno preverimo, ali imamo dovolj 
višine do stropa za zadovoljiv za-
jem zraka.

Izvedba za namestitev izven pros-
tora podatkovnega centra, brez 
dvojnega poda, priklop zraka na 
hrbtni strani naprave. 
V temu primeru se podstavek fik-
sne višine 550 mm dobavi s stran-
skimi pokrovi v enotnem videzu 
klima omare in z rešetko na hrbtni 
strani. Če niso predvideni kanali za 
dobavo zraka v omaro, lahko na 
vrhu naprave namestimo plenum 
z zajemom zraka na hrbtni strani.

• ob nespremenjeni tlorisni velikosti lahko v klima omaro namestimo večji hladilni register, ki se razteza tudi čez prostor, kjer bi sicer bili 
ventilatorji. Čelno površino hladilnika lahko povečamo približno 40-50%. S tem znižamo zračni padec tlaka in posledično tudi porabo 
energije ventilatorjev.

• pred hladilni register lahko namestimo večje zračne filtre, ki so torej manj obremenjeni, omogočajo znatno zmanjšanje padca tlaka in 
zahtevajo manj pogosto vzdrževanje in zamenjavo

• povečana energijska učinkovitost ventilatorjev, ki zaradi namestitve v podstavku v dvojnem podu lahko izpihujejo zrak horizontalno 
in popolnoma brez ovir
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VELIKOST 461 612 932 1232 1342 1732

Skupna hladilna moč kW (1) 46,1 60,8 92,7 123,3 138,8 171,5

Senzibilna hladilna moč kW (1) 42,3 49,9 82,9 98,0 127,6 143,4

EER (3) 3,52 3,08 3,57 3,18 3,43 3,36

Skupna hladilna moč kW (2) 52,2 65,4 104,3 130,3 153,6 186,4

Senzibilna hladilna moč kW (2) 52,2 64,5 104,3 124,9 153,6 186,4

EER (3) 3,97 3,34 4,01 3,39 3,78 3,66

Pretok zraka m3/h 12.000 13.000 23.000 24.000 37.500 37.500

Zvočni tlak dB(A) (4) 56 56 64 64 65 65 

Dimenzije in teža

Dolžina mm 1.490 1.490 2.390 2.390 3.290 3.290

Širina mm 921 921 921 921 921 921 

Višina mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

Teža kg 630 680 870 940 1.160 1.250

Tehnične lastnosti

UGA:  Naprava z direktno ekspanzijo in z zračno ali vodno hlajenimi kondenzatorji
 Smer zraka navzdol

UGU:  Vodno hlajenje
 Smer zraka navzdol

(1) Navedene lastnosti veljajo za naslednje pogoje: hladivo R410a, temperatura kondenzacije 45°C, temperatura zraka v prostoru 24°C-45% r.v., temperatura vode 7/12°C, 
statični tlak 30 Pa. Ni upoštevana toplota, ki jo ustvarijo ventilatorji in ki jo je treba dodati k toplotni obremenitvi sistema.

(2) Navedene lastnosti veljajo za naslednje pogoje: hladivo R410a, temperatura kondenzacije 45°C, vstopna temperatura zraka: 30°C-30% r.v., temperatura vode: 14/20°C, 
statični tlak 30 Pa. Ni upoštevana toplota, ki jo ustvarijo ventilatorji in ki jo je treba dodati k toplotni obremenitvi sistema.

(3) Hladilno število (EER) : skupna hladilna moč / (el. poraba kompresorjev+ el. poraba ventilatorjev); zračno hlajeni kondenzator ni upoštevan

(4) Zvočni tlak je podan za razdaljo 2 m, višino 1.5 m, v prostem polju s priključenim kanalom na dovodu zraka

VELIKOST 70 150 230 300

Skupna hladilna moč kW (1) 60,6 130,9 198,1 261,7

Senzibilna hl. moč kW (1) 52,8 110,1 166,2 220,3

EER (3) 28,96 31,66 31,90 31,02

Skupna hladilna moč kW (2) 47,7 101,0 152,5 202,0

Senzibilna hl. moč kW (2) 47,7 101,0 152,5 202,0

EER (3) 13,33 26,98 27,04 26,38

Pretok zraka m3/h 12.000 24.000 36.000 48.000

Zvočni tlak dB(A) (4) 54 58 64 64 

Dimenzije in teža

Dolžina mm 1.320 2.220 3.120 4.020

Širina mm 921 921 921 921 

Višina mm 1.990 1.990 1.990 1.990

Teža kg 610 750 930 1.250 
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Serija R
za velike podatkovne centre, za namestitev med strežnike

Klima omare Tecnair LV tip R zajemajo družino naprav posebej obliko-
vanih tako, da imajo enake dimenzije kot stojala v podatkovnih cen-
trih.

Pri snovanju sistema klimatizacije za velike podatkovne centre je 
zmanjšanje porabe energije izrednega pomena. Zaradi tega so naslednji 
koncepti postali mednarodno priznana praksa.

• stojala s strežniki se pogosto postavijo tako, da oblikujejo hladne in 
tople koridorje

• delovne temperature zraka lahko dosegajo tudi 30-35°C v vročem 
koridorju ter 20-25°C v hladnem, vlažnost pa je zelo nizka, največ do 
30%. Zato se za hlajenje lahko uporablja voda višje temperature, tudi 
20-28°C, kar lahko izredno učinkovito zagotovimo s sistemom pros-
tega hlajenja.

• zmogljivost strežnikov vztrajno narašča, pri tem pa se njihove dimen-
zije zmanjšujejo. To pomeni, da zdaj lahko v eno stojalo namestimo 
več strežnikov, zato nekatera stojala ostanejo prazna in jih lahko 
odstranimo. Hkrati se povečuje količina toplote, ki jo na koncentrira-
nem prostoru oddajajo strežniki, posledično pa se zahteva čedalje 
večja zmogljivost hladilne opreme. 

• strežniki delujejo neprekinjeno podnevi in ponoči, ampak ponoči 
vendarle z znižano močjo. Zato je zelo pomembno, da se sistem za 
pripravo zraka opremi z učinkovitim sistemom regulacije hladilne 
moči, uporablja minimalno količino energije ter tako minimalno 
škoduje okolju.

Klima omare tip R izpolnjujejo zgoraj naštete zahteve, saj so zasno-
vane z enakimi dimenzijami kot stojala, imajo zajem zraka na hrbt-
nem delu naprave iz vročega koridorja, dovod zraka s sprednje strani 
v hladni koridor, pri tem pa zagotavljajo še naslednje prednosti:

• izkoristimo lahko izpražnjeni prostor med stojali in postavimo omare 
neposredno med stojala, kar omogoča učinkovito distribucijo hlad-
nega zraka v neposredni bližini strežnikov, torej pri samem viru nasta-
janja toplote

• horizontalni zajem zraka in horizontalni dovod zraka: zračni tok v 
notranjosti naprave ne spreminja smeri, zato je v celoti manjši padec 
tlaka in posledično manjša poraba energije ventilatorjev

• možen dostop do notranjosti naprave iz sprednje in zadnje strani za 
lažje vzdrževanje

• hladilne, vodne in električne priključke lahko izdelamo od zgoraj ali 
od spodaj

SPLOŠNE LASTNOSTI:
Direktna ekspanzija od 20 do 40 kW
HRA: horizontalni dovod zraka

Vodno hlajenje od 10 do 40 kW
HRU: horizontalni dovod zraka

Horizontalni dovod zraka

Izvedba za namestitev med 
strežnike z dovodom zraka 
čelno in z obeh strani
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VELIKOST 231 361

Skupna hladilna moč kW (1) 23,3 28,5

Senzibilna hl. moč kW (1) 23,3 26,7

EER (3) 3,55 3,50

Skupna hladilna moč kW (2) 25,0 31,6

Senzibilna hl. moč kW (2) 25,0 31,6

EER (3) 3,83 3,88

Pretok zraka m3/h 7.200 7.200

Zvočni tlak dB(A) (4) 69 69

Dimenzije in teža

Dolžina mm 600 600

Širina mm 1.180 1.180

Višina mm 2.000 2.000

Teža kg 215 215

Tehnične lastnosti

HRA:  Naprava z direktno ekspanzijo in z zračno ali vodno hlajenimi kondenzatorji
 Horizontalni dovod zraka

UGU:  Vodno hlajenje
 Horizontalni dovod zraka

(1) Navedene lastnosti veljajo za naslednje pogoje: hladivo R410a, temperatura kondenzacije 45°C, vstopna temperatura zraka 24°C-45% r.v., temperatura vode 7/12°C; 
statični tlak 30 Pa. Ni upoštevana toplota, ki jo ustvarijo ventilatorji in ki jo je treba dodati k toplotni obremenitvi sistema.

(2) Navedene lastnosti veljajo za naslednje pogoje: hladivo R410a, temperatura kondenzacije 45°C, temperatura zraka v prostoru: 30°C-30% r.v., temperatura vode 14/20°C, 
statični tlak 30 Pa. Ni upoštevana toplota, ki jo ustvarijo ventilatorji in ki jo je treba dodati k toplotni obremenitvi sistema.

(3) Hladilno število (EER) : skupna hladilna moč / (el. poraba kompresorjev+ el. poraba ventilatorjev); zračno hlajeni kondenzator ni upoštevan

(4) Zvočni tlak je podan za razdaljo 2 m, višino 1.5 m, v prostem polju s priključenim kanalom na dovodu zraka

VELIKOST 40

Skupna hladilna moč kW (1) 43,3

Senzibilna hl. moč kW (1) 39,9

EER (3) 21,97

Skupna hladilna moč kW (2) 35,4

Senzibilna hl. moč kW (2) 35,4

EER (3) 18,34

Pretok zraka m3/h 9.600

Zvočni tlak dB(A) (4) 76

Dimenzije in teža

Dolžina mm 600

Širina mm 1.180

Višina mm 2.000

Teža kg 190
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Tip ACC

Zračno hlajeni kondenzatorji z aksialnimi ventilatorji tip ACC zagotavljajo optimalno 
delovanje čez celo leto. Njihove lastnosti so potrjene z Eurovent certifikatom. Odliku-
jejo se z majhnimi dimenzijami in nizko porabo energije.

SPLOŠNE LASTNOSTI:
Zračno hlajeni kondenzatorji od 8 do 84 kW:
ACC/H:  horizontalna namestitev in vertikalen dovod zraka
ACC/V: vertikalna namestitev in horizontalna smer zraka
ACC/LT: izvedba za nizke zunanje temperature, vertikalna names-

titev in horizontalna smer zraka

Horizontalna namestitev

Standardna izvedba za horizontalno namestitev z vertikalno smerjo 
zraka

Glavne lastnosti kondenzatorjev ACC so:
• ohišje iz korozijsko obstojnega pocinkanega 

jekla, prašno barvanega z epoksi-poliestrskim 
premazom v barvi RAL 9003

• zbiralne cevi, cevna kolena in glavno stikalo 
so zaščiteni s pločevinastimi ščitniki

• glavno stikalo je nameščeno v ohišju z razre-
dom zaščite IP54

• visoko zmogljiv lamelni prenosnik toplote, 
izdelan po sistemu SAFETUBES, ki v ce-
loti preprečuje stik cevi z ohišjem in s tem 
poškodbe zaradi tresljajev

• zmogljivi motorji z visokim učinkom in niz-
ko porabo energije, dinamično in statično 
uravnoteženi, z doživljensko podmazanimi 
ležaji, z vgrajeno termično zaščito, pokriti z 
zaščitnimi rešetkami

ACC Series  
AXIAL  FAN  AIR -COOLED CONDENSERS

 
 

 
 

 
 

Dodatna oprema:
• sodobni učinkoviti in varčni EC ventilatorji z nizko porabo energije, zmanjšano hrupnostjo in izboljšano regulacijo hitrosti
• lamele prenosnika toplote zaščitene s premazom ALUPAINT za boljšo zaščito aluminija pred rjo
• komplet elementov za nizke temperature zunanjega zraka, ki omogoča brezhibno delovanje kondenzatorja v skrajnih podnebnih 

razmerah s temperaturami nižjimi od - 20°C

ACC Series  
AXIAL  FAN  AIR -COOLED CONDENSERS

ACC Series  
AXIAL  FAN  AIR -COOLED CONDENSERS

Vertikalna namestitev

Standardna izvedba za vertikalno namestitev s horizontalno smerjo 
zraka (velja tudi za izvedbo LT)



K
LI

M
A 

IN
 P

R
EZ

R
AČ

EV
AN

JE

507

VELIKOST 8 11 16 19 21 25 29

Nazivna moč (1) kW 8,3 10,8 16,5 19,9 21,5 24,8 29,8

Pretok zraka m3/h 2.600 2.200 5.200 4.800 4.400 7.800 7.200 

Število ventilatorjev št. 1 1 2 2 2 3 3 

Premer ventilatorja mm 350 350 350 350 350 350 350 

El. poraba motorja W 180 180 360 360 360 540 540 

Absorbiran tok A 0,85 0,85 1,7 1,7 1,7 1,7 2,5

Zvočni tlak (2) dB(A) 40 40 43 43 43 45 45 

Volumen prenosnika dm3 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 4,0 6,0

Dimenzije in teža

Dolžina (izvedba H - V) mm 743 743 1.298 1.298 1.298 1.853 1.853 

Širina (izvedba H) mm 610 610 610 610 610 610 610 

Širina (izvedba V) mm 510 510 510 510 510 510 510 

Višina (izvedba H) mm 906 906 906 906 906 906 906 

Višina (izvedba V) mm 578 578 578 578 578 578 578 

Teža kg 20 29 29 33 37 42 48 

Tehnične lastnosti

Zračno hlajeni kondenzatorji z aksialnimi ventilatorji tip ACC

(1) Nazivna moč pri temperaturi okolice 35°C, temperaturi kondenzacije 50°C in hladivo R410a

(2) Zvočni tlak pri 10 m na prostem polju

VELIKOST 32 42 50 55 61 74 83

Nazivna moč (1) kW 32,3 43,1 50,3 56,1 62,0 75,4 84,0

Pretok zraka m3/h 6.600 8.800 13.600 12.700 14.900 20.400 19.000

Število ventilatorjev št. 3 4 2 2 2 3 3 

Premer ventilatorja mm 350 350 500 500 500 500 500 

El. poraba motorja W 540 720 1.250 1.250 1.160 1.880 1.880

Absorbiran tok A 2,5 3,4 5,5 5,5 5,5 8,3 8,3

Zvočni tlak (2) dB(A) 45 46 50 50 51 51 51 

Volumen prenosnika dm3 6,0 10,0 9,0 12,0 14,0 13,0 17,0

Dimenzije in teža

Dolžina (izvedba H - V) mm 1.853 2.408 1.895 1.895 2.393 2.705 2.705

Širina (izvedba H) mm 610 610 905 905 1,110 905 905 

Širina (izvedba V) mm 510 510 470 470 705 470 470 

Višina (izvedba H) mm 906 906 1.070 1.070 1.230 1.070 1.070

Višina (izvedba V) mm 578 578 830 830 1.040 830 830 

Teža kg 54 71 94 102 177 132 144 
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Ostali izdelki proizvajalca Tecnair LV

- monoblok klimatske naprave za čiste 
prostore in operacijske dvorane Lifeline - tip 
OH, linija zasnovana predvsem za uporabo v 
bolnišnicah, klinikah, laboratorijih, farmacevtski 
proizvodnji in splošno v medicinskem okolju. 
Naprave so certificirane po DIN 1946/4 in TÜV. 
Za pretok zraka od 2400 do 11400 m3/h in 
hladilno moč do ca. 100 kW.

- laminarni stropi za zajem zraka za operacijske sobe, ki zagotavljajo 
maksimalno dekontaminacijo zraka. Posebna osmerokotna oblika vel. 
3,2 x 3,2 m, v stropu integrirano 8 trapezoidnih mikroperforiranih filtrov 
H14 z minimalnim prostorom v centru za namestitev osvetlitve, možna 
namestitev stranske kristalne zaščitne zavese, vseh 
potrebnih medijev in energentov, ki zagotavljajo udobje pri delu 
medicinskemu osebju in visoko zaščito pacientu; za Dometanje okolja 
razreda ISO 5.

Za več informacij, izbiro in ceno se obrnite na Bossplast d.o.o.


