
NOVÝ PRODUKTOVÝ RAD 
E192 | E217 | E194  

Nový základný modul zahmlievacieho systému bol 
vytvorený na to, aby slúžil potrebám malého a 
stredného rozsahu. Modul je vybavený diaľkovým 
ovládaním  a zobrazenou elektronikou slúžiacimi na 
riadenie toku hmly. Tieto moduly boli navrhnuté do 
malých priestorov súkromných spoločnosti alebo 
podnikov, ktoré si nevyžadujú automatickú reguláciu 
teploty. Špeciálne patentované axiálne čerpadlo typu 
AXB zabezpečuje tichú prevádzku pri minimálnych a 
premenlivých tokoch, v závislosti od potreby. 
Konštrukciu zahmlievacieho modulu predstavuje 
vysoko kompaktný oceľový kryt s aplikovaným náterom. 
Vďaka digitálnemu riadeniu prevádzkových časov, 

ktoré je možné aktivovať jednoduchým stlačením dvoch 
tlačidiel, sa dá upraviť atomizácia v závislosti od rôznych 
podmienok daného dňa. Ak chýba termohygrometrické 
ovládanie, odporúča sa použitie takýchto systémov v 
otvorených priestoroch alebo dobre vetraných 
miestnostiach.  Nové vysokotlaké zahmlievacie moduly 
Basic dostupné v troch rôznych veľkostiach sú schopné 
znížiť teplotu v priestoroch o veľkosti 10 až 200 m 
štvorcových pomocou fixne osadených trysiek. Nový 
základný zahmlievací modul sa jednoducho používa a 
rýchlo nainštaluje.  
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INTERIÉROVÝ CHLADIACI VENTILÁTOR 

OVLÁDACÍ PANEL LUCKY2 - 
CYKLICKÝ ČASOVAČ  

- 4 PREDNASTAVENÉ ČASOVAČE 
 - ČERPADLÁ/VENTILÁTORY S 

DLHOU ŽIVOTNOSŤOU  
- DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 

ELEKTROMAGNETICKÝ 
VENTIL NA UVOĽNENIE 
VYSOKÉHO TLAKU 

AXB SIMMM ČERPADLO 
900 RPM MOTOR < 50 DB 

ZABUDOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ 
TLAKOVÝ SPÍNAČ 
ELEKTROMAGNETICKÉHO 
VENTILU  

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE SO ŠTYRMI 
OVLÁDACÍMI PRVKAMI 

ZADNÁ PRÍPOJKA NA 
VENTILÁTORY 



TECHNICKÉ ÚDAJE 
• SIMMM čerpadlo AXB model s ochranou proti prehriatiu (certifikácia 

TUV a CE) 
• Patentovaný ventil regulácie prietoku (veľká škála počtu trysiek v rámci 

jednotlivých modelov) 
• Maximálny prevádzkový tlak do 105 barov 
• Merací prístroj Professional 
• Tesnenia Viton 
• Bezpečnostný spínač na reguláciu tlaku vody 
• Zabudovaný nízkotlaký elektromagnetický ventil  
• Elektromagnetický ventil na uvoľnenie vysokého tlaku 
• Nízkootáčkový (rpm) motor triedy "H"  
• Tepelná ochrana 
• Najnižšia úroveň hluku 50 db 
• Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt) 
• Diaľkové ovládanie 
• Digitálny cyklický časovač 
• Čítač životnosti čerpadiel  a ventilátorov 
• Alarm signalizujúci prehriatie čerpadla 
• Prípojka na diaľkové ovládanie 
• Zabudovaný chladiaci ventilátor 
• Externá zásuvka na pripojenie ventilátora vodnej hmly (230/115 volt-10 A) 
• Oceľová skrinka s povrchovým náterom 
• Antivibračný systém 
• Grafický alarm na displeji 

Nový MODEL E192 

PRESSIONE (BAR) 70-105 

POČET TRYSIEK (0.2 MM) 3-20 

ČERPADLO SIMMM AXB 

MIN. PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ (l/min.) 0,3 

MAX. PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ (l/min.) 1,9 

RÝCHLOSŤ MOTORA (RPM) 900 

230/115 50/60 Hz. 

VÝKON (KW/H) 0,48 
MAXIMÁLNA DENNÁ PEVÁDZKA (HODINY) 8 
VÁHA (KG) 15 

ROZMERY LXHXP (CM) | 49x32x21 

E217 E194 
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NOVÝ BASIC  

https://www.youtube.com/watch?v=KBIyy5diPbs

