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Gücümüz,
yararınızadır
AVANTAJLARI
> Korozyona karşı dayanıklı
uzun kullanım ömrü ve düşük bakım masrafları
> Düşük ağırlık
ağır çatı konstrüksiyonu gerektirmez
> Hijyenik
kolay (kimyasal) temizlik
> Eurovent sertifikalı
güvenilir özellikler
> Profesyonel ekip
hızlı ve etkili destek
> Üstün EN1886 performansı
enerji tasarruflu
T1

Isı geçirgenliği
Isı köprüsü

TB1

Mekanik gücü

D1

Gövde hava kaçırganlığı

L1

Filtre bypass kaçağı

F9

EŞSİZ ÖZELLİKLER
>	Kompozit/paslanmaz çelik mandallı
çıkarılabilir paneller ve bakım kapakları.
> Isıtma eşanjörleri, damperler ve çapraz akışlı

Hijyen faktörleri

ısı eşanjörleri gibi geri çekilebilir bileşenler.
>	Dâhili polipropilen damla tutucuları olan
kompozit giriş ve deşarj ızgaraları ile
donatılmış PVC çatı kaplamalı dış üniteler
>	PET folyolu pürüzsüz iç duvarlar, kolay
temizlenebilir ve aşırı korozif ortam koşullarına
dayanıklı.
>	PU-sert köpüklü ısı yalıtımı 70 mm mükemmel
termal performans (T1-TB1).
>	Kompozit ve korozyona dayanıklı çerçeve sert
taban kaidesi

• Mükemmel pürüzsüz iç ve dış duvar kaplama
konstrüksiyonu (VDI 6022 yönergesi).
• Panellerde, kapılarda ve kapaklarda uzun ömürlü çift
sızdırmazlık (VDI 6022 yönergesi)
• Kapılara ve kapaklara (VDI 3803 yönergesi) takılı gizli
mandallı kilitlenebilir kaldırma ve çevirme mandalları.
• Gövde konstrüksiyonunda minimum yüzey yoğuşma
riski (sadece aşırı yüksek bağıl nem durumunda).
İstenmeyen yerlerde nem birikmesi olmaz (VDI 6022
yönergesi).

Yenisiyle değişim pazarı
• 70.000 m3/h kadar hava debisi için ısı geri kazanımı ile 12 m uzunluğa kadar klima santrallerinin tek parça
olarak teslimatı (dış mekânda kurulum için) mümkündür.
• Entegre kontroller ve önceden monte edilmiş kablolama ile tak ve çalıştır teslimatı.
• Sonuç olarak, mevcut bir klima santralinin zamanlanmış bakım durmasıyla değiştirilmesi mümkündür.
• Klima santralleri, bölümler halinde veya tek parça şeklinde teslim edilebilir. Ulaşılması zor yerlerde düz
paket ile teslim yerinde montajı mümkündür.

Korozyon direnci
• Kasa konstrüksiyonunda korozyon kesinlikle imkânsızdır.
• Tüm bağlantı elemanları paslanmaz çelik AISI 304/316 (iç/dış).
• Koroziv ortamda kullanıma uygun standart kasa yapısı; ISO 12944-2’ye göre C5 olarak
sınıflandırılmıştır.
• Deterjan çözeltisiyle ıslak temizleme yapılabilir.
• Afetlerin neden olduğu suya aşırı maruz kalma durumunda kalıcı konstrüksiyon hasarı olmaz.
• Korozyona dayanıklı kasa, uzun bakım aralıkları, onarım için daha az zaman gerektirir ve
daha az duruş süresi sağlar.

Kompozit kaide konstrüksiyonu ve jel
kaplamalı üst tabakası ile fiber takviyeli
panellerden oluşan hava koşullarına ve
UV ışınlarına dayanıklı kasa.

Dayanıklı çift sızdırmazlığa sahip
tamamen kapalı, buhar sızdırmaz
panel, nemin içeri girmesini önler
(VDI 6022 yönergesi).

Panelde aşırı basınç koruması ve
anahtarlama işlevi ile gizlenmiş ısı
köprüsü olmayan kilitler (VDI 3803
yönergesi).

Filtre çerçeveleri (paslanmaz çelik - AISI
316 - ve galvanize), dayanıklı, su geçirmez
contalı (VDI 6022 ve VDI 3803 yönergesi).
F9 (EN 1886) sınıfına kadar filtre tipleri
için uygun filtre çerçeveleri.

Müşterilerin isteğine göre herhangi
bir eşanjör tedarikçisinden edinilen
(korozyon korumalı) eşanjörlerin montajı.

Soğutma eşanjörü altındaki tahliye
kabına tamamen erişilebilir ve kolayca
temizlenebilir.

Epoksi kaplamalı damlama tepsisi olan
(isteğe bağlı) korozyon korumalı plakalı ısı
eşanjörü.

Müşteri isteğine göre önden çekilebilen
kompakt filtreler.

Müşterilerimizden
bazı örnekler:

Mevcut referans projeleri: www.liberty-ahu.com/projects
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