Nieuw: GeAn-Bock luchtgekoelde aggregaten.
Euro-Cold introduceert GeAn-Bock luchtgekoelde aggregaten, een nieuw concept , met als
uitgangsbasis energiezuinig en al klaar voor de diverse nog in ontwikkeling zijnde koudemiddelen
zoals bijvoorbeeld DR7 en DR5A.
DR = Devellopment Refrigerant, wij hebben daar al uitgebreide berekeningen van gemaakt !

GeAn-Bock aggregaten zijn voorzien van energiezuinige Ziehl-Abegg EC condensorventilatoren in
Voll-Düse uitvoering. Dat wil zeggen dat , in tegenstelling tot vrijwel alle andere luchtgekoelde aggregaten, het fanblad NIET gedeeltelijk in de condensoromkasting cq buiten de kraag van de omkasting
valt.
De ruime afstand tussen fanblad en condensorblok garanderen een optimale verdeling van de
luchtstroom over het blok. Aan lucht-uittredezijde is de ventilator nog voorzien van
lucht-geleideschoepen, waardoor ook een geluidsarme uitvoering wordt verkregen.
De door ons toegepaste drukopnemer is standaard voorzien van een manometer. Deze drukopnemer
kan direct op de ventilator worden aangesloten en middels fanspeedcontrol wordt de condensordruk
dan traploos en ook geruisloos geregeld. Dus geen hinderlijke zoemgeluiden zoals bij andere regelingen vaak wel het geval is.
De maximaal toelaatbare druk (PS) van condensor, tank en eventueel gewenste olieafscheider is
standaard 42 bar.
Diverse functies van de EC ventilatoren kunnen op eenvoudige wijze geprogrammeerd ,
en zodoende vwb regelkarakteristiek geoptimaliseerd worden voor het koudemiddel dat gebruikt
wordt. Dit modulaire aggregaten concept biedt een brede scala aan mogelijkheden en kan dus
voldoen aan een ieders individuele wensen.
GeAn-Bock samengevat:
- Maatwerk
- Energiezuinig
- Geluidsarm
- Uit voorraad leverbaar
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Gerenommeerde merken

Ruime voorraad

Euro-Cold heeft een ruim assortiment aan
producten voor de koeltechniek. Wij leveren
uitsluitend gerenommeerde merken
waaronder: GEA-Bock, REFFLEX, Castel,
Frigomec, Johnson Controls, Onda, Doucette en
GeAn-Bock aggregaten met EC ventilatoren.

Door de inkoop van de juiste
hoeveelheden en een flink magazijn
kunnen wij ruime voorraden houden.
Hierdoor blijven de prijzen uiterst
concurrerend en is het door u gewenste
artikel vrijwel altijd direct te leveren.

Specialisatie

Zakelijke partner

Euro-Cold is gespecialiseerd in het vinden van de
juiste technische oplossingen.
Door de jarenlange ervaring op het gebied van de
koeltechniek en de nauwe samenwerking met de
diverse fabrikanten kunnen wij een stuk maatwerk
leveren dat uniek is binnen onze branche.

Dankzij meer dan 25 jaar ervaring en een uiterst
realistische visie heeft u in Euro-Cold B.V. een zakelijke partner met toekomst. Zaken doen is immers
meer dan het ruilen van een doos met inhoud
tegen geld. Het leveren van kwaliteit in alle
opzichten, kunt u niet op toeval laten aankomen.
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