FALOWNIKI

FUWK „KONWEKTOR” Sp. z o.o.

Moc silnika
[kW]

Typ falownika

Cena netto
[EUR]

E1000-0015S2

145,00

E1000-0015T3

228,00

2,2 kW

E100-0022T3

250,00

4,0 kW

E1000-0040T3

378,00

5,5 kW

E1000-0055T3

448,00

7,5 kW

E1000-0075T3

530,00

1,5 kW

87-600 LIPNO
ul. Wojska Polskiego 6
tel/fax: 054 287 22 34; 287 23 41
sekretariat@konwektor.pl

C E N N I K KLIMATYZATORY
W wersji podstawowej
klimatyzatory wykonywane są
z blachy stalowej ocynkowanej.
Na życzenie klienta
klimatyzatory mogą być
wykonywane z blachy
kwasoodpornej w gatunku
0H18N9 oraz aluminiowej.
W wersji aluminiowej rama
pozostaje stalowa ocynkowana,

ELEMENTY WENTYLACYJNE dla klimatyzatorów typu „KL”
Cena elementów (kolana, czerpnie, kanały, itp.) dla 1 hali zawiera
się w granicach: 1.200 do 3.000 zł netto.

INNE
Kanały

– 90,-zł netto/ m2 powierzchni bocznej

Kształtki

– 190,-zł netto/m2 powierzchni bocznej

wirnik wentylatora – kwasoodporny.
Łącznie z klimatyzatorem dostarczane mogą być: falownik, elementy do
rozprowadzania powietrza (kanały, kolana, czerpnie, itp.).
Klimatyzatory przystosowane są do współpracy z regulatorami klimatu firmy
„LAB-EL” Warszawa.
Klimatyzatory wyposażane są w nagrzewnicę wodną. Chłodnice przystosowane są do
zasilania wodą lub innym czynnikiem chłodniczym – należy podać rodzaj chłodnicy
przy zamawianiu zestawu.
Nagrzewnice oraz chłodnice dobierane są na skrajne warunki pracy, tzn:
- nagrzewnica: -25oC/+23oC przy max wydajności wentylatora;
- chłodnica: +30oC, 90%wilg./+16oC przy max wydajności wentylatora.
Nagrzewnice dobrane są dla wody zasilającej: 90/70; chłodnice: woda 6/12 lub 10/16.
Wentylatory wyposażane są w silniki trójfazowe.
Klimatyzatory mogą być wyposażone w nagrzewnice parowe (para 0.5 atm) oraz
w komorę nawilżania parowego.

ZESTAWY TYPU ZGK-200 (tylko dla hal do 200m2 uprawy)
Zestawy tego typu wykonywane są w formie elementów do montażu na miejscu
przeznaczenia. W wersji podstawowej zestaw składa się z: wentylatora, nagrzewnicy
wodnej, komory mieszania powietrza z dwoma przepustnicami sterowanymi 1
siłownikiem 24V, filtra powietrza zewnętrznego klasy EU-3 oraz niezbędnych
elementów do rozprowadzenia powietrza.

KLIMATYZATORY TYPU „KL”

Istnieje możliwość rozbudowy tego typu zestawu o chłodnicę, uzyskując w pełni
funkcjonalny klimatyzator za niewielką cenę.

Moc silnika
Typ
zestawu

Wydajność
powietrza
max
1,5 kW

Nagrzewnica Chłodnica Wielkość
Cena
(czynnik
(czynnik
uprawy netto [zł]
grzewczy)
chłodzący)
[m2]

KL-200

do 200

12.259,00

4.000 m3/h
2,2 kW
KL-300
6.000 m3/h
4,0 kW

woda

KL-400
8.000 m3/h
5,5 kW
KL-500

para wodna

do 300

14.594,00

do 400

16.753,00

do 500

20.139,00

do 800

25.500,00

woda
lodowa
woda
studzienna

11.000 m3/h
7,5 kW
KL-800
18.000 m3/h

Zestaw przygotowany jest do współpracy z regulatorami klimatu firmy
„LAB-EL” Warszawa.

Typ zestawu
ZGK-200
ZGK-200 + chłodnica*

Cena netto [zł]
6248,00
9083,00

*Chłodnica na wodę 6/12, 10/16 lub freonowa.
Podana cena uwzględnia zestawy łącznie z kanałami, czerpniami i i innymi niezbędnymi
elementami.

ŻALUZJE NADCIŚNIENIOWE
Wielkość
uprawy [m2]
do 200
do 300
do 400
do 500

Wielkość żaluzji AxB
[mm]
600x600
600x900
600x1200
600x1500

Na 1 halę proponujemy 2 sztuki żaluzji.
A - wymiar poziomy,
B - wymiar pionowy
Minimalna „głębokość” żaluzji – 120mm.

Cena netto
[zł]
350,00
460,00
580,00
760,00

