
FRESKO

HLAPILNE HLADILNE NAPRAVE



VARČNO, NARAVNO
Hlapilna hladilna naprava FRESKO je 
proizvod preproste zasnove, namenjen 
hlajenju srednje velikih in velikih delovnih 
prostorov z majhno naložbo in nizkimi 
obratovalnimi stroški.

Ohladi zrak, ki ga obenem še izdatno izmenjuje in 
filtrira. 

Namenjen hlajenju v številnih panogah industrije, 
storitev, trgovine, reje živali, v rastlinjakih. 

Izkorišča naraven proces adiabatnega hlajenja pri 
izhlapevanju vode. 

Z napravo FRESKO smo dosegli ekonomično 
učinkovit prenos toplote med vodo in zrakom. 

Zunanji zrak, ki ga vsesava ventilator, gre skozi 
posebno satovje iz valovite celuloze, napojene z 
vodo. Zrak del toplote odda za izhlapevanje vode na 
satovju, zato v prostor iz naprave izstopa hladnejši. 

PREDNOSTI 
Majhen strošek nakupa.  

Izboljša počutje in storilnost zaposlenih.

Zrak v prostoru izmenja do 25 krat na uro, boljša je 
higiena in čistoča zraka v prostoru (manj smradu, 
dima in toplote od strojev in proizvodnih procesov).  

Hladi, izmenjuje in filtrira zrak v prostoru.  

Možnost uporabe samo za ventilacijo v manj vročih 
obdobjih.

Tiho delovanje.

Možnost delovanja v skupinah več naprav po conah 
v prostoru.

Občutno manjša poraba energije za delovanje.  

Ekološko, brez emisij, ker ni hladilnih plinov, uporablja 
se le voda.

FRESKO



TEHNIČNE 
LASTNOSTI 
Zunanja konstrukcija iz nosilnega ABS 
materiala, odpornega proti vremenskim 
vplivom, lahka za montažo in za manjšo 
obremenitev strešne konstrukcije.
Modeli vsebujejo:

Varčne dvosmerne aksialne ventilatorje

Hidravlično napeljavo z električnim ventilom in 
senzorjem gladine vode

Cevi za dovajanje vode na panele z električno črpalko

Hlapilne panele iz celuloze z veliko hlapilno površino

Sistem za avtomatično zamenjavo vode

 Sistem za avtomatično periodično izpiranje 
hidravlične napeljave in hlapilnih panelov

Opremo za namestitev in pritrditev 

Elektronsko omaro za upravljanje in nadzor delovanja

ELEKTRONSKO 
KRMILJENJE
Vsi pokončni modeli so opremljeni z novim 
elektronskim krmilnikom, ki omogoča 
avtomatično regulacijo temperature. 

Lastnosti krmilnika: 

Programska ura do 99 ur  

Nastavljivi cikli izpiranja 

Digitalen zaslon 

Avtomatična izpraznitev ob koncu dneva

Vnaprejšnje pranje: filtre opere in namoči pred 
vključitvijo delovanja ventilatorja

Osnovne funkcije za ventilacijo in hlajenje

ODVOD NAVZDOL ODVOD NAVZGOR

Model 18AN1 18AN1-T
Pretok zraka m3/h 18000
Tlak Pa 180
Moč kW 1,1
Električno napajanje 3 fazno
Hitrosti ventilatorja 1
Hrupnost dB(A) ≤ 73
Dimenzije (DxŠxV) mm 1160 x 1160 x 900 1160 x 1160 x 940
Odprtina odvoda mm 675 x 675 675 x 675
Masa neto kg 77 78
Masa bruto kg 87 88
Za hlajenje površine m2 100 ÷ 150
Posoda za vodo l 30
Poraba vode l/h 15 - 20

REFERENCE 



PODROČJA UPORABE 
Keramična industrija 
Livarne in tlačno ulivanje 
Tekstilna industrija 
Izdelava plastičnih izdelkov 
Vrvarstvo

 Proizvodnja prednapetih konstrukcij 
Proizvodnja jekla, aluminija in zlitin 
Proizvodnja in logistika
Reja živali
Mehanične delavnice
Proizvodnja kemičnih izdelkov 
Industrijsko tiskanje 
Industrijsko barvanje 

ZNIŽANA 
TEMPERATURA MONTAŽA
Zunanja 

temp.
°C

ODSTOTEK RELATIVNE VLAŽNOSTI

30% 40% 50% 60% 70%

30 19 21 23 24,5 26
35 22,5 25 27,5 29,5 31
40 26 29 31,5 33,5 35,5
45 30 32,5 35,5 38 40

FRESKO se preprosto vgradi zunaj prostora, ki se 
pohlajuje.

Na streho, na tla, ob steno. 

Potrebuje električno napajanje in dovod vode. 

Za dovod svežega in ohlajenega zraka v prostor se 
lahko priključi na kanal z večsmernim difuzorjem, ali 
na tekstilni kanal.
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