PONUDBA HLADILNIH-MEGLILNIH NAPRAV 2019

KAKO DELUJE
Razpršeno vodo uporabljamo za zmanjšanje zunanje temperature. Pri sistemih, ki vključujejo črpalko, ustvarjamo pritisk vode med 60-100 barov, nato pa s
pomočjo posebnih razpršilnih šob vodo razpršimo na drobne kapljice velikosti 10 mikronov (manj od debeline lasu). Razpršena voda izhlapi v trenutku,
zmanjšuje temperaturo okolja, v procesu znanem kot termodinamika. Voda potrebuje energijo za izhlapevanje in izmenjava energije povzroča padec
temperature.

PODROČJA UPORABE
Sisteme lahko uporabljamo v različnih situacijah, še posebno, če uporaba običajnih klimatskih naprav ne zagotovi zadovoljivih rezultatov ali pa je uporaba le
teh predraga. Sisteme lahko namestimo v notranjih ali pa zunanjih prostorih. Vsi sistemi so dobavljivi v kompletu in so enostavni za montažo.

DELOVANJE
Učinkovitost sistemov je odvisna od zračne vlage in temperature okolja. Najboljše rezultate dosežemo ob visokih temperaturah in nizki stopnji relativne
vlažnosti. Najprimernejši pogoji so ob temperaturah med 26 in 45°C in ob relativni vlagi med 40 in 80%. Naše sisteme se prav tako lahko uporablja v vlažnih
prostorih, saj pri dnevni najvišji temperaturi relativna vlažnost doseže najnižjo točko.

PREDNOSTI
- zniževanje temperature poleti
- nizko vzdrževanje in nizki stroški uporabe
- odganjanje insektov
- izločanje zelo majhnih prašnih delcev
- sistem pršenja je možno dograditi in širiti (do meje zmogljivosti črpalke)

PODROČJA UPORABE
-HLAJENJE
-SADJE IN ZELENJAVA
-VINSKE KLETI
-OSTRANJEVANJE PRAHU
-ZAŠČITA PRED INSEKTI

-NIZKO TLAČNI (DOMAČA UPORABA) ZUNANJI HLADILNI SISTEMI
Produkt: HMS123B (slip lock connector type)
Komplet z 10 razpršilnimi enotami

Preprosta in učinkovita rešitev za hlajenje in ustvarjanje posebnih
učinkov v malih območjih. Primerna za zunanje terase.
Komplet vsebuje:
- razpršilne šobe: 10x
- priključke za razpršilne šobe: 10x
- priključek za cev: 1x
- 1/4'' mikro cev: 15 metrov
- obešala za pritrditev: 10x
Cena:
- 26,22 EUR brez DDV
- 31,99 EUR z DDV

Slika je simbolična

-VISOKO TLAČNI ZUNANJI HLADILNI SISTEMI
Produkt: HMS203H
Komplet z 6 razpršilnimi enotami

Preprosta in učinkovita rešitev za hlajenje,ustvarjanje posebnih
učinkov, zatiranje prahu v malih in srednje velikih območjih.
Primerna za zunanje terase, restavracije,…
Komplet vsebuje:
- 60 bar črpalko z vgrajenim časovnikom (0,2l/min): 1x
- razpršilne šobe z filtrom v notranjosti (0,1mm): 6x
- priključke za razpršilne šobe: 6x
- priključek za cev: 1x
- mikro cev: 10 metrov
Cena:
- 245,82 EUR brez DDV
- 299,90 EUR z DDV

Slika je simbolična

Produkt: HMS202H
Komplet z 20 razpršilnimi enotami

Primerna za zunanje terase, restavracije,…
Komplet vsebuje:
- visokotlačno črpalko z vgrajenim časovnikom (1l/min): 1x
- razpršilne šobe z filtrom v notranjosti (0,1mm): 20x
- priključke za razpršilne šobe 3/8'': 19x
- priključek za cev: 1x
- razdelilnik in kolena za cev: 6x
- filter: 1x
- 3/8'' mikro cev: 30 metrov
- obešala: 20x
Cena:
- 655,66 EUR brez DDV
- 799,90 EUR z DDV

Slika je simbolična

-Komplet z ¼'' mikro cevjo (15m) in šobami z anti-drip tehnologijo
10 šob
Cena:
- 778,61 EUR brez DDV
- 949,90 EUR z DDV
-Komplet z ¼'' mikro cevjo (25m) in šobami z anti-drip tehnologijo
20 šob
Cena:
- 1065,49 EUR brez DDV
- 1299,90 EUR z DDV

Produkt: HMS206H
Komplet z 45 razpršilnimi enotami

Primerna za zunanje terase, restavracije,…
Komplet vsebuje:
- visokotlačno črpalko z vgrajenim časovnikom (3l/min): 1x
- razpršilne šobe z filtrom v notranjosti (0,1mm): 45x
- priključke za razpršilne šobe 3/8'': 44x
- priključek za cev: 1x
- razdelilnik in kolena za cev: 10x
- filter: 1x
- 3/8'' mikro cev: 50 metrov
- orodje za rezanje cevi: 1x
- obešala: 45x
Cena:
- 942,54 EUR brez DDV
- 1149,90 EUR z DDV

Slika je simbolična

-

-Komplet z 3/8'' mikro cevjo (50m) in šobami z anti-drip tehnologijo
45 šob
Cena:
- 1631,15 EUR brez DDV
- 1990,00 EUR z DDV

PO NAROČILU DOBAVLJIVI TUDI VEČJI KOMPLETI DO 300 RAZPRŠILNIH ENOT.

-SPOJNI MATERIAL ZUNANJI HLADILNI SISTEMI
(cene NE vključujejo DDV)
VISOKO TLAČNI
NAZIV
CEV 25m
CEV 100m
ZAPORNI VENTIL
ZAČETNA SPOJKA Z
NAVOJEM ¼''
SPOJKA I Z NAVOJEM ZA
ŠOBO
SPOJKA
KONČNA
Z
NAVOJEM ZA ŠOBO
I-SPOJKA
KOLENO
T-SPOJKA
R KOS 3/8''- ¼''
SPONKE ZA PRITRDITEV
ŠOBE Z FILTROM 0,15

IDROTECH (Anti-drip tehnologija)
¼'' – 6,35 mm
3/8'' – 9,6

EASY GARDEN
3/8'' – 9,6

48,50 EUR (IT.0250)
/
39,70 EUR (ZX.0660-14)
9,80 EUR (IT.0330)

94,80 EUR (IT.0279)
364 EUR (IT.0278)
37,9 EUR (ZX.0524-38)
6,70 EUR (IT.0339)

/
180 EUR (EN6167-9)
15,80 EUR (EN227B)
3 EUR (EN6207)

9,40 EUR (IT.0331)

9,50 EUR (IT.0340)

3,90 EUR (EN6201-9)

9,40 EUR (IT.0332)

7 EUR (IT.0342)

4,60 EUR (EN6119)

7,80 EUR (IT.0333)
10,90 EUR (IT.0335)
13,50 EUR (IT.0336)
12,30 EUR (IT.0334)
1 EUR (CLA.PAS.006)
12,60 EUR (MT.0660-14)

7,90 EUR (IT.0343)
15,90 EUR (IT.0344)
19,90 EUR (IT.0345)
/
1,10 EUR (CLA.PAS.006)
/

3.90 EUR (EN6205-9)
4,40 EUR (EN6202-9)
5,40 EUR (EN6203-9)
/
0,56 EUR (EN6311)
3,50 EUR (EN6111B)

