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Munters EC Cool
Sano hyvästit korkeapainehälytyksille kesällä

Munters EC Cool
Haihduttava lauhdutinjäähdytys

EDUT

• Luotettavampi jäähdytysjärjest-
elmä kesällä

• Ei ulkoisista olosuhteista johtuvia 
korkeapainehälytyksiä

• Ei korroosiota tai mineraaliker-
tymiä lauhduttimessa

• Energiatehokkaampi 
jäähdytysjärjestelmä (COP)

• Suurempi jäähdytyskapasiteetti
• Helppo puhdistus ja kennon 

vaihtaminen
• Helppo ja nopea asennus
• Varaston vakiotuote, joten 

toimitusajat ovat lyhyet

Kärsiikö jäähdytyslaitteesi entistä vaativammista kesäolosuhteista?
Haluaisitko estää korkeapainehälytykset kesällä? 
Haluatko säästää energiaa? 
Silloin Munters EC Cool on oikea valinta sinulle.

EC Cool on haihdutusjäähdytyskennosto, joka laskee kattolauhduttimen tulolämpötilaa. 
Laskemalla tulolämpötilaa vähennät korkeapainehälytysten riskiä ja lisäät lisäksi jäähdy-
tysjärjestelmän tehokkuutta.

Innovatiivinen tekniikka
Munters ottaa askeleen eteenpäin toimittamalla ongelmattoman ja helposti asennet-
tavan lauhduttimen esijäähdytysjärjestelmän, esittelemällä liimattoman ratkaisun ja 
yksinkertaistamalla asennusprosessia. Uusi mullistava järjestelmä takaa pitkän käyttöiän, 
sillä se ei kärsi lämpölaajenemisesta tai -kutistumisesta johtuvista halkeamista tai vesivuo-
doista. Tarkastus- ja puhdistustoimenpiteet ovat helppoja. Älykäs pidiketoiminto helpot-
taa vesiputkeen käsiksi pääsyä ja kennostojen vaihtamista.
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Vähemmän on enemmän tiivistää uuden liimattoman EC Cool 
-järjestelmän tarjoamat edut. 

”Vähemmän” tarkoittaa vähemmän korkeapainehälytyksistä johtuvia 
käyttöhäiriöitä kesällä ja ongelman korjaamiseen käytettyä rahaa.
”Enemmän” viittaa mielenrauhaan ja jäähdytysjärjestelmän yleiseen 
tehokkuuteen. 

EC Cool -järjestelmä estää vesisuihkut kesällä, joten järjestelmä on 
luotettavampi. Se ei jätä mineraalikertymiä ja korroosiota lauhduttimiin, 
mikä on tunnettu ja merkittävä riskitekijä.

EC Cool -järjestelmä on helppo asentaa. Se kompensoi liimattoman 
rakenteensa ansiosta materiaalien lämpölaajenemista ja -kutistumista 
antaen vesisäiliön laajentua vapaasti liitoksissa ilman vesivuotojen 
riskiä.
EC Cool -järjestelmä säästää rahaa, aikaa ja materiaaleja 
innovatiivisen rakenteensa ansiosta, mikä vähentää asennukseen ja 
käyttöönottoon kuluvaa aikaa.

Jokainen saavutettava 1 °C:n lasku 
lauhduttimen tulolämpötilassa lisää 
lauhduttimen tehoa vähintään 2 %.

Munters EC Cool – kun vähemmän on enemmän

Jälkikäteen asennettava, joustava ja 
modulaarinen järjestelmä
Modulaarisen järjestelmän takia voimme asentaa sen jälkikä-
teen kaikenkokoisiin lauhduttimiin, jopa 2 metriä korkeisiin.

• Sisäänrakennettu vesikouru suurella kapasiteetilla takaa, 
että kiertovesijärjestelmät eivät toimi kuivina

• Vahvistettu vesisäiliö kaksinkertaisella seinällä takaa erittäin 
korkean kestävyyden ja jäykkyyden

• Kennoston ohjaimissa on pidiketoiminto
• Etuosassa aukko koko järjestelmän huuhtelua varten
• Kennoston tuet suurilla aukoilla tukkeutumisen tai kennos-

ton veteen joutumisen välttämiseksi
• Valmistettu korkealaatuisista PVC- ja PP-materiaaleista, UV-

stabiloitu
• Ruostesuojattu, kestää pesu- ja desinfiointiaineita

EC Cool-matriisin läpi virtaava lämmin ulkoilma jou-
tuu kosketuksiin vapaasti matriisissa virtaavan veden 
kanssa. Vesi absorboi lämpöenergian, mikä johtaa 
veden haihtumiseen ja ilman jäähtymiseen. 
Jäähdytinjärjestelmään saapuva esijäähdytetty ilma 
mahdollistaa jäähdytinkierukan lämpöenergian 
helpomman haihtumisen ja nostaa siten jäähdytys-
kapasiteettia samalla tai useimmissa tapauksissa 
vähemmällä energiankulutuksella.
* Ulkoilman lämpötila 40 °C (kuivalämpötila), 23 °C 
(märkälämpötila).

Lähin edustajasi

40 ˚C 40 ˚C

26 ˚C 26 ˚C


