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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
ısı eşanjörleri gibi geri çekilebilir bileşenler.

Geleceğe hazır
Klima santrali, havuz alanında rahat bir iç ortam
havası yaratmak için yüzme havuzuna temiz dış
hava sağlar. Buharlaşan nem ve kirlilik, çıkarılan
hava ile giderilir.

>	Dâhili polipropilen damla tutucuları olan
kompozit giriş ve deşarj ızgaraları ile

Liberty kompozit klima santralleri, bu ortamda

donatılmış PVC çatı kaplamalı dış üniteler

nemli ve korozif havayı çıkarmak için mükemmel

>	PET folyolu pürüzsüz iç duvarlar, kolay

bir çözümdür.

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

Sadece iç ve dış kasa konstrüksiyonu değil
aynı zamanda taban kaidesi de yüksek kaliteli
güçlendirilmiş kompozit malzemeden yapılmıştır.
Klor bileşiklerine maruz kalmanın neden olduğu
korozyon kesinlikle geçmişe ait olacaktır.

Hesaplama aracı
Tasarım departmanımız, gerekli hava debisini ve
birim boyutunu hesaplamak için havuz yüzeyine
ve suyun durumuna dayanarak kendi hesaplama
aracını geliştirdi.
İstek üzerine, çeşitli havalandırma sistemleri için
enerji tüketiminin/maliyetlerinin ve geri ödeme
sürelerinin karşılaştırmalı olarak hesaplanması
sağlanabilir.

Tak ve Çalıştır çözümleri
Bir seçenek olarak, Liberty kompozit klima santralleri gerekli kablolama ve/veya dâhili kontrollerle
donatılabilir. Liberty tarafından kurulan kablolama, kablo kanalları, frekans invertörleri vb. gibi bileşenler,
gerek iç ve gerekse dış üniteler için tasarıma tamamen entegre olma avantajına sahiptir. Tak ve çalıştır
konsepti, Liberty kompozit klima santralinde bulunan ve onaylanmış markalardan birinin eksiksiz kontrol
sistemi ile eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir. Fabrika tarafından verilen tüm çözümler, ünitelerin temiz
ve birinci sınıf bir şekilde üretilmesini sağlar.

Kompozit klima santrallerinin ayrıcalıkları
• Dayanıklı ve bakım gerektirmez.
• Havuz uygulamaları için santrallerin tasarım, üretim ve bakımı konusunda 30 yılı aşkın
deneyim.
• Optimum sistem çözümleri sayesinde enerji tasarrufu.
• Klor bileşiklerine ve nemli havaya maruz kalma sonucu korozyon nedeniyle bozulma olmaz.
• Zengin kaynaklı tasarım sayesinde bakım dostu ürün.
• Çelik klima santrallerine kıyasla % 40 daha düşük bir ağırlık.
• Pürüzsüz kompozit yüzey ve çift sızdırmazlık sayesinde çok hijyeniktir.

Klima santrali, yüzme havuzunda daha
homojen bir hava durumu sağlamak için
-BaOpt™- kontrol sistemi ile birlikte teslim
edilebilir. Bu kontrol sistemi ile ek termal ve
elektrik enerjisi tasarrufu sağlanacaktır.

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

Aşırı basınç korumalı ve tuş kullanımlı
panele entegre edilmiş 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.

Tüm klima santralleri modelleri için EN
1886’ya göre kasada hava kaçağı sınıfı
L1 (R), tüm yapı parçalarında doğru
sızdırmazlık ve diğer iyileştirmelerle edinilir.

Minimum 35 yıl kullanım ömrüne sahip
PVC çatı kaplaması ve alüminyum kenar
kaplaması.

Konstrüksiyon
Müşteriye özel ihtiyaca göre Liberty
özel üretim klima santralleri,
Hollanda’daki üretim tesislerimizde
Yüksek verimli, epoksi kaplı plakalı ısı
eşanjörü

Pürüzsüz kompozit iç duvarlar

üretilir ve monte edilir.

Müşterilerimizden
bazı örnekler:

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

Üç uygun havuz havalandırma sistemi
Halka açık havuzların, eğlence havuzlarının ve çok amaçlı havuzların havalandırılması ve nemini
almak için, Liberty klima santralinin üç tipik kapalı yüzme havuzu versiyonu geliştirilmiştir. Isı geri
kazanımını (isteğe bağlı) ek nem alma ile birleştirerek aşağıdaki üç temel sistem, tüm uygulamalar
için uygundur.

SİSTEM 1: ÇAPRAZ AKIŞLI PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ İLE TEMEL TASARIM

satın alma maliyeti

işletme maliyeti

nem alma

ısıl verimlilik

Sistem parametreleri,
çapraz akışlı plakalı eşanjör
ile temel tasarıma göredir.

SİSTEM 2: OPTİMUM, DÜZENLİ ODA KOŞULLARI İÇİN FARKLI HAVA BASINÇ
KONTROLÜ İLE TEMEL TASARIM (CLIMOTION/BAOPT)

satın alma maliyeti

işletme maliyeti

nem alma

ısıl verimlilik

Sistem parametreleri,
diferansiyel basınç kontrolü
ile temel tasarıma göredir.

SİSTEM 3: NEMLENDİRİCİLİ ISI POMPASI
satın alma maliyeti

işletme maliyeti

nem alma

ısıl verimlilik

Sistem parametreleri, nem
alıcı ile ısı pompasına göredir.
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YÜZME HAVUZU
SANAYİ
SAĞLIK
ONARIM

merkez:
Elandlaan 8
NL-3734 CP Den Dolder
The Netherlands

telefon:
+31 (0)30 274 82 82

e-posta:
export@liberty-ahu.com

internet:
www.liberty-ahu.com

