SaunaS.pl
http://www.saunas.pl
sklep@sauna-serwis.pl

Dane aktualne na dzień: 09-08-2022 13:36

Link do produktu: https://www.saunas.pl/generator-pary-neptronic-ske30-do-lazni-parowej-p-1746.html

SKE30 - 22 kW
Cena brutto

15 201,00 zł

Cena netto

12 358,54 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Neptronic

Opis produktu
Typoszereg generatorów SKE produkuje czystą, bezwonną, sterylną parę, bez konieczności ponoszenia kosztów wymiany
cylindrów, co jest konieczne w generatorach elektrodowych stosowanych przez konkurencyjnych producentów. Cylinder
produkujący parę w SKE wykonany jest z trwałej stali nierdzewnej z samoczyszczącymi się elementami grzejnymi. Wszystkie
elementy i części nawilżaczy są łatwo i szybko dostępne do obsługi i serwisu.
Rezystancyjne generatory parowe SKE pozwalają na produkcję pary w ilości od 5 do 80 kg/h pary. Urządzenia są
przystosowane do współpracy z zewnętrznymi układami sterowania (sterowniki z zestykiem bez napięciowym –
zwiera/rozwiera).
Generatory rezystancyjne dedykowane są do instalacji o dużej intensywności eksploatacji ( obiekty użyteczności publicznej,
centra Spa, hotele) bądź do instalacji gdzie woda zasilająca jest o bardzo niskiej przewodności elektrycznej celem obniżenia
kosztów obsługi serwisowej.
Istnieje również opcja umożliwiająca zasilanie generatorów:
- wodą uzdatnioną o przewodności powyżej 1 [µS]
- wodą demineralizowaną przewodności poniżej 1 [µS]
Zasada działania
Generator wytwarza sterylną czystą parę poprzez podgrzew wody grzałkami elektrycznymi umieszczonymi w rozbieralnym
cylindrze wykonanym ze stali kwasoodpornej. Proces gotowania kontrolowany jest przez szereg czujników i zabezpieczeń
opatentowanych przez firmę NEPTRONIC i jest w pełni automatyczny.
Charakterystyka rezystancyjnych generatorów parowych
• Trwały, wykonany ze stali nierdzewnej cylinder produkujący parę,
• System zabezpieczający przed spienianiem AFEC® – system,
• Opatentowany przez firmę NEPTRONIC czujnik poziomu wody zabezpieczający grzałki elektryczne,
• Pompa spustu wody oraz system schładzania wody przed spustem,
• Wyświetlacz LCD oraz elektroniczny sterownik z diagnozą błędów,
• Możliwość podpięcia do zew. systemu budynku “BACnet”,
• Dostępne grzałki w specjalnej ochronie (powlekane niklem) do użytkowania na wodzie uzdatnionej o przewodności powyżej
1 [µS] i demineralizowanej poniżej 1 [µS].
Zalety:
• Wyjątkowa niezawodność
• Przyjazny dla środowiska
• Gwarancja czystej i sterylnej pary
• Samoczyszczące się elementy grzejne
• Prosta obsługa i działanie
• Nowoczesny, atrakcyjny wygląd
Generator posiada systemy zabezpieczeń: przed spienianiem, czujnik poziomu wody zabezpieczający grzałki, pompę spustu
wody oraz system schładzania wody przed spustem.
Generator posiada wbudowany wyświetlacz lcd i elektroniczny sterownik z diagnozą błędów.
Model: SKE30
Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): 724 x 533 x 318
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Sterowanie: bez sterownika
Zalecana kubatura ( m³): 14 - 40
Moc (kW): 22
Podłączenie: 400V 3N
Przeznaczenie: łaźnia parowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 22 kW
Sterownik: Wbudowany
Rodzaj sauny: Łażnia parowa
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