Kort leveranstid
på kylmedelkylare
Svensktillverkad Kyla upp till 630 kW på 10-15 arbetsdagar

Leveranstid :

10-15
arbetsdagar

Kort leveranstid på kylmedelkylare
Svensktillverkad Kyla upp till 630 kW på 10-15 arbetsdagar
Nu går det att få AIA kylmedelkylare i effekter upp till
340 kW på 10 arbetsdagar eller upp till 630 kW på
15 arbetsdagar. Erbjudandet innefattar följande
valmöjligheter av komponenter;

Tänk på :

- Eurovent certiﬁerad
- Byggvarudeklartion
- Sunda hus

•

Upp till 8 ﬂäktar med tre alternativ av EC ﬂäktar som
möjliggör maximerad effekt samt tar hänsyn till tuffa
ljud och energikrav.

•

Tre alternativa lösningar för drift och övervakning,
från en enkel kopplingsbox till ett intelligent elskåp
med regulator.

•

2,1 mm lamelldelning i aluminium eller alupaint.

•

12 mm kopparrör med hänsyn till önskat tryckfall.

•

Inga begränsningar avseende röranslutningar.

Till mer utmanande behov ﬁnns fullständig funktionalitet
tillgänglig i vårt kompletta kylmedelkylarsortiment med
leveranstider enligt offert.
Notera att alla kylmedelkylare från AIA alltid är enligt
korrosionsklass C4.
Vi hjälper gärna till att hitta en snabb lösning – ring oss!
Du kan också ladda ner vårt beräkningsprogram AIACalc
via www.aia.se.

Kylmedelkylarna har olika design för att passa
individuella förutsättningar i respektive installation

X3 vertikal – Den vanligaste lösningen
när mark- eller takytan inte utgör
någon begräsning.

X3 horisontell – Den ﬂexibla lösningen
för specialplaceringar där det råder
plats- eller utrymmesbrist.

VX3 – Lösningen som ger högre
effekt på mindre mark- eller takyta.
VXX3 – Lösningen som ger högst
effekt på minst mark- eller takyta.

Erbjudandet innefattar följande valmöjligheter av komponenter
Drift och övervakning

Fläktalternativ

Samtliga tre alternativ levereras med installerade
säkerhetsbrytare samt kablage för styrsignal och
summalarm;

EC Ø 910 mm, 1 000 rpm, 3/400V, 4.4A, 2.88kW, 58 dBA (91Q1L)
EC Ø 910 mm, 610 rpm, 3/400V, 1.1A, 0.63kW, 41 dBA (91Q2L)
EC Ø 910 mm, 480 rpm, 1/230V, 1.4A, 0.31kW, 34 dBA (91Q3L)

• Kopplingsbox för individuell kraftmatning till varje
säkerhetsbrytare utan avsäkring (JBS).

(Typ, Fläktdiameter, varvtal, fas, I märkström, märkineffekt, LpA ljudtrycksnivå, kod)

• Elskåp med huvudbrytare för gemensam
kraftmatning och avsäkring (JBS2).
• Elskåp med huvudbrytare för gemensam
kraftmatning och avsäkring samt regulator (ECC).

Rör och anslutningar
Ø 12 mm kopparrör i kylmedelkylaren
med 2,3, eller 4 rör i djup.
Inga begräsningar avseende
slingalternativ och röranslutningar.

10

dagars leverans

Lamellalternativ
2,1 mm lamelldelning.
Aluminium med högeffektiv TurboFin lamell
eller ytbehandlad aluminium för högre
korrossionsskydd med korrugerad lamell.

15

dagars leverans

< 75 kW

X3

< 228 kW

X3

< 165 kW

X3

< 430 kW
< 449 kW
< 505 kW

X3
VX3
VXX3

< 291 kW
< 301 kW
< 340 kW

X3
VX3
VXX3

< 333 kW

X3

< 582 kW
< 582 kW
< 630 kW

X3
VX3
VXX3

(Lufttemp in 28˚C, ∆T 14K, Vätsketemp in 42˚C,
Vätsketemp ut 35˚C, Etylenglykol 35%)

Vi hjälper gärna till att hitta
en snabb lösning – ring oss!
Du kan också ladda ner vårt
beräkningsprogram AIACalc via www.aia.se

Kontakta AIA:
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