modell HCR8.50

Fjärrkylare

EGENSKAPER & FÖRDELAR
Modell HCR8.50 är en 220 Volt/ 50 Hz fjärrkylaggregat med en
kapacitet på 30,2 liter kylt vatten per timme. Fjärrkylaren kan
placeras dold under en diskbänk (tillräcklig ventilation måste då
garanteras), mellan eller bakom väggar (kolla regler) eller på vägg
eller pelare (med tillbehör modell H7149MS). Idealisk för fabriker,
caféer, restauranger, skolor och kontor. Andra
användningsområden kan vara för att kyla maskiner,
foto och röntgen bearbetning, vid experimentellt arbete på
laboratorium, eller för isbitsmaskiner. Hölje i kraftigt galvaniserat
stål. Kylsystemet är balanserat för att ge en låg energiförbrukning.
Längre livslängd säkerställs genom att använda en stor
cylindervolyms kompressor, en motströms kylnings förångare/
kylaggregat, effektiv hårrörs storlek, en hög kapacitets tork-sil,
och en fläktkyld kondensor med maximal värmeväxling.
Miljövänlig R134a köldmedium säkerställs av kalibrerade
kapillärrör. Luftkylda vätskekylare kräver god luftcirkulation för
korrekt funktion.

Artikel nr: 11HCR850

Specifikation

220 Volt, 50 Hz, 1-fas.
Kapaciteten är baserat på ARI standard vid dessa förhållanden
10°C kylt dricksvatten, 26 °C inlopps vatten och 32°C
rumstemperatur.

Modell HCR8.50 (Epicwater AB art.nr:11HCR850) skall
inkludera fjärrkylare med hölje i kraftigt galvaniserat stål.
Med en kylkapacitet på 30,2 liter, 10°C kylt dricksvatten,
vid inlopps vatten temp. På 26 °C och en rumstemperatur
på 32°C. 230V/50Hz

HCR8.50 kan leverera 30,2 liter kylt vatten till max. 2st
dricksfontäner (eller 1st dubbel dricksfontän). Matarledningen till
dricksfontänen bör vara tillräckligt isolerad och inte längre än 7
meter från kylaggregatet.

Applikationer

TILLBEHÖR:
Väggmonteringshylla modell H7149MS (se www.epicwater.se)

För privata eller offentliga inomhus installationer.
Modell HCR8.50 installeras på dricksfontäner i områden där
vattnet behöver kylas. Andra användningsområden kan vara för
att kyla maskiner, foto och röntgen bearbetning, vid
experimentellt arbete på laboratorium, eller för isbitsmaskiner.

Haws tillverkar dricksfontäner och elektriska vattenkylare
som är blyfria av alla kända definitioner inklusive NSF / ANSI
Standard 61, 9 §, California Proposition 65, och
Federal Safe Water Drinking Act. Produkten är kompatibel med
California Health and Safety Code 116.875 (AB 1953-2006).
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