ACT 7 MOBIL LUFTKONDITIONERING
FÖR SNABB OCH EFFEKTIV TEMPORÄR KYLNING

BÄRBAR KYLNING

MOBILT LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT

Vid behov av tillfällig småskalig kylning krävs en effektiv
och lätt genomförbar lösning. Den mobila vattenkylda
luftkonditioneringen ACT 7 kan leverera effektiv kylning på
några minuter utan att det krävs någon kylkompetens eller
certifiering för att installera enheten.
Perfekt för uthyrningsföretag och eventbolag
Oavsett om kravet är att kyla ner en butikslokal, ett tält,
ett lager eller till och med ett kontor där det befintliga
luftkonditioneringssystemet har gått sönder, klarar ACT 7 av
jobbet. Med sin robusta och lätta konstruktion är den idealisk för
att klara av det slitage som kännetecknar uthyrningsmarknaden.

Fördelar








Kylning av hela rum
I motsats till de flesta luftkylda enheter ger ACT 7 kylning av
hela rummet utan att man ständigt behöver släppa ut
intern luft.
Dessutom behöver enheten inte heller monteras med en
frånluftskanal med kontaktmot en yttervägg. För att få ACT 7 i
drift är det bara att ansluta kylledningsanslutningarna till den
yttre värmeväxlaren.

Robust metallkonstruktion
Högeffektiv köldmediekrets
Kan installeras utan särskilt kompetens eller utbildning
Snabbkoppling av kylledningsanslutningar
Inomhusenhet med steglös variabel fläkthastighet och
justerbart galler
Upp till 30 meters installationsavstånd mellan inomhusoch utomhusaggregat
Vatten- och glykolslanganslutning eliminerar behovet av
stora luftkanaler

Tillbehör:





Anslutningsslangar på 5 eller 15 meter (max totalt 30 meter per
enhet).
T-split för anslutning av två utomhusenheter till en
inomhusenhet enhet för utökat driftsområde ≥ 40°C
Anslutningssats för kanalanslutning av kyld luft
Guideprofiler för lyft med gaffeltruck

Rikta luften mot önskad plats
med hjälp av det justerbara
gallret.
Motståndskraftig mot
slitage även när den
flyttas och återinstalleras
flera gånger. Lättstädade
ytor tack vare
högglanslackering.

Lätt att flytta både
inomhus- och
utomhusenheten. Passar
lätt genom smala dörrar
och i hissar.
Vatten- och
glykolslanganslutning
eliminerar behovet av stora
luftkanaler, vilket innebär att
endast en liten öppning i
vägg krävs.

Snabbkoppling av
kylledningsanslutningar gör
installationen enkel och eliminerar
behovet av att fylla på vattenledningar.

Smidig och drift med låg energiförbrukning
samt låg ljudnivå. Enkel strömanslutning
med standard 230V CEE 7/7
strömförsörjning (endast EU).

Steglös, variabel fläkthastighet för förbättrad
kontroll och användarkomfort.

Inomhus- och
utomhusenheter kan
placeras upp till 30
meter från varandra
och på olika höjder
(upp till 10 meter) för
ökad flexibilitet.
Utomhusenheten
kan stå på marken
eller hängas utanför
byggnaden
(kedjor ingår).

BÄRBAR KYLNING

MOBILT LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT

Hur den fungerar
ACT 7 absorberar värmen i ett kylsystem med köldmedium. Därifrån överförs värmen till det
slutna kylvatten-/glykolsystemet. Det pumpas sedan vidare till utomhusenheten där vattnet
kyls och värmen avges.
Inomhusenheten är ansluten till utomhusenheten via två 22 mm snabbkopplade,
självtätande flexibla slangar. Dessa slangar levereras i längder på 5 eller 15 meter och kan
anslutas till en maximal längd på 30 meter.

Kontrollpanel
A: Växel för kylningsläge
Välj antingen "recirkulationsläge" eller "luftkonditioneringsläge". I "luftkonditioneringsläget"
reglerar den elektroniska termostaten automatiskt rumstemperaturen vid kylningssollvärdet
från 8 °C till 35 °C.

A

B

B: LCD-display
Visar aktuell och inställd temperatur, driftslägen och utrustningens status inklusive eventuella
larm. Kylsättet kan justeras med hjälp av displayen.
C: Vredesregulator för fläkthastighet
Steglös justering av luftflödet för maximal komfort.

Specifikationer
Driftsintervall - innetemperatur
Driftsintervall - utomhustemperatur
Luftflöde internt (steglös variabel)
Strömförsörjning
Säkring
Nominell driftström
Nominell strömförbrukning
Kylningskapacitet
Ljudnivå på 3 meters avstånd (max. hastighet)
Produktstorlek (h x b x d)
Vikt - inomhusenhet

ACT 7 control panel

Enheter

ACT 7 (EU)

ACT 7 (UK)

°C
°C
m3/h
V/Hz
A
A
kW
kW
dB(A)
mm
kg

8-35
0-40
930 -1310
230/1ph/50
16
11.2
2.6
7.0
56
1070 x 852 x 420
117

8-35
0-35
930 -1310
230/1ph/50
13
11
2.5
7.0
56
1070 x 852 x 420
117

Användningsområden

Små verkstäder och lokaler

Träningslokaler och gym

Industriella kök

Kontor

Utomhusenhet

Två utomhusenheter och en
inomhusenhet för utökad räckvidd

C

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.
Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Storbritannien
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH
Oststraße 148
22844 Norderstedt
Tyskland
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.
Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italien
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki
Polen
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.
C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spanien
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS
23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Frankrike
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS
Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norge
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sverige
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC
Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moskva
Ryssland
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China
Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Kina
t. +8621 61486668

AirCenter AG
Täfernstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Schweiz
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH
Im Finigen 9
28832 Achim
Tyskland
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH
August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Tyskland
t. +49 7150 94540
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