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Wall-Air Deplacerande

Kompressordrift       Frikyla Mixed Mode

On/off scrollkompressor.
Kontroll C2020.
Köldmedie R407C.
Vinterkit för temperaturer < -40°C
EC-fläktar (tillval)

Wall-Air 
Uppåtblåsande
Kyleffekt: 4,3 - 15,7 kW

Wall-Air kan köras i sex olika 

driftlägen:

- DX

- Mix mode

- Frikyla

- Akut ventialtion

- Värme

- Avfuktning

Produktinformation
Wall-Air är ett aggregat som är an-

passat efter ett utrymme där man vill 

maximera kapaciteten och kan ha 

aggregatet utanför containern. 

Aggregatet innehåller EC-kompressor 

som standard och finns även med 

EC-fläktar som tillval.
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On/off scrollkompressor.
Kontroll C2020.
Köldmedie R407C.
Vinterkit för temperaturer < -40°C

Frikyla och mixed mode Kompressordrift

Nedåtblåsande Deplacerande/
Framåtblåsande

Frikyla
Uppåtblåsande

Kompressordrift

Tel-Air 
Kyleffekt: 4,0 - 12,5 kW
Värmeeffekt: 1,5 - 4,5 kW

Tel-Air kan köras i sex olika drift-

lägen:

- DX

- Mix mode

- Frikyla

- Akut ventialtion

- Värme

- Avfuktning

Driftlägen för nedåtblåsande/deplacerande

Driftlägen för uppåtblåsande

Produktinformation
Wall-Air är ett aggregat som placeras 

inne i containern. Finns i både uppåt-, 

nedåtblåsande och deplacerande.

För att minimera energikostnaden så 

kan Tel-Air köras i mix mode.
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Kontroll C102.
EC-fläktar

Free-Air 3
Kyleffekt: 3,5 - 6,0 kW

Produktinformation
Installeras med fördel med ett aggregat 

med kompressordrift som slås av när 

temperaturen är lämplig för frikyla. Micro-

processorn (C102) talar om när tempera-

turen är tillräckligt låg för att köra i frikyl-

ningsläge och slår då av DX-aggregatet 

och vice versa.

”Return of investment” för dessa produk-

ter är mycket kort.

Free-Air finns med både invän-

dig och utvändig installation. 

Utomhusplacerad Inomhusplacerad
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Kompressordrift

       Frikyla

Mixed Mode

Köldmedie R407C eller R410A.
Plenum för frikyla som tillval.
Kontroll C2020.
On/off eller EC-kompressor.

Split-Air 3
Kyleffekt: 3,6 - 14,5 kW

Plenum för frikyla (tillval)
Till split-Air finns det som tillval ett

plenum för att kunna ta in friskluft och därmed 

få frikyla.

Produktinformation
Split-Air är ett splitaggregat för preci-

sionskyla där man genom ett plenum 

kan få tillgång till frikyla. 


