
 

 

HŰTŐPANEL ROZSDAMENTES SZEKRÉNYBEN 
 

Az állatok közérzetét befolyásoló technológiai eszközök segítségével szinten tartható az állomány 

egészségi állapota. Az istálló klimatizáció megoldást jelenthet a túlzottan magas hőmérséklet ellen, 

amely megterheli a sertéseket és egészségkárosodáshoz vagy pusztuláshoz vezethet. 

Párologtatáson alapuló komplett hűtési rendszer, mely nagyfokú ellenállással bír a környezeti 

hatásokkal szemben. A levegőt a szellőztető ventilátorok szívják keresztül a nedves hűtőpanelen. A 

víz a párolgáshoz szükséges energiát a levegő hőenergiájából vonja el. A hűtőpanel impregnált 

cellulózból készül, nagy fajlagos párologtató felülettel, úgy, hogy a levegő áramlási vesztesége 

minimális legyen.  

SAJÁT TARTÁLYOS HŰTŐPANEL ROZSDAMENTES SZEKRÉNYBEN 
 

Tulajdonságok: 

• Hűtőfelület anyaga: Impregnált cellulóz 

• Nagy fajlagos párologtató felület 

• Minimális a levegő áramlási vesztesége  

• Alacsony üzemeltetési költség 

• Beépített szivattyúval 

• Saját víz oldali rendszerrel 

• Nincs vízátadás 

• Alacsony méretarány és öntisztítás 

• Erős és önálló 

• Hosszú élettartam és alacsony üzemeltetési 

költségek 

• Gyorsan és könnyen telepíthető 

• Környezetbarát 

• Állandó kiváló minőség 

 



 

 

A hűtőpanelhez tartozó felső csatornák speciális alumínium ötvözetből készülnek. 3 méteres 

hosszban kapható 100, 150 és 200 mm papír vastagsághoz. 

Az csatornák zárásához és illesztéséhez szükséges záró elemeket és toldókat egyszerűen össze 

lehet szerelni szilikonnal a megadott pontokon, az elemek kis nyomással összekapcsolhatók csavar 

használata nélkül. 

 

  

Elemei: 

1. Rozsdamentes tető 

2. Felső alumínium csatorna 

3. Elosztó hűtőpapír 

4. Hűtőpapír 

5. Rozsdamenetes konzol hűtőpapírhoz 

6. Rozsdamentes tartály 

7. Csőcsatlakozás a vízhálózathoz 

8. Rozsdamentes oldalsó elemek 

9. Csatorna toldó és végzáró elemek 



 

 

KÖZPONTI TARTÁLYOS HŰTŐPANEL ROZSDAMENTES SZEKRÉNYBEN 
 

Tulajdonságok: 

• Hűtőfelület anyaga: Impregnált cellulóz 

• Nagy fajlagos párologtató felület 

• Minimális a levegő áramlási vesztesége  

• Alacsony üzemeltetési költség 

• Központi szivattyúval 

• Közös víz oldali rendszerrel 

• Alacsony méretarány  

• Hosszú élettartam és alacsony 

üzemeltetési költségek 

• Gyorsan és könnyen telepíthető 

• Környezetbarát 

• Állandó kiváló minőség 

 
Elemei: 

1. Rozsdamentes tető 

2. Elosztó hűtőpapír 

3. Kivehető rozsdamenetes keret 

4. Hűtőpapír 

5. Előre menő víz bekötés 

6. Rozsdamentes oldalsó elemek 

7. Rozsdamentes tartály 

8. Csőcsatlakozás a visszatérő ághoz 

9. Rozsdamenetes konzol kivehető 

kerethez 

 


