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Fog systems / Mlžící systémy

WARRANTY

EUROJET

MADE IN ITALY

Revoluční systém pro chlazení a zvlhčování
velkých venkovních a vnitřních ploch.

c m 245

Systém Eurojet byl vyvinut
, předními odborníky na ochlazovací
systémy, spolu s průmyslovými designéry, tak aby bylo dosa ženo co nejlepšího chladícího výkonu.
Ve vysokých teplotách má vynikající výsledky při chlazení a
zvlhčování průmyslových objektů.
Systém Eurojet kombinuje větrání a vyvíjení mlhy. Pracuje
,
na principu evaporizačního (adiabatického) chlazení.
Dvakrát filtrovaná voda 1-5 micronů ja při tlaku 70 bar rozváděna tlakovými trubkami do speciálních patentovaných
vysokotlakých trysek, které je následnû rozstﬁikují jako extra
jemnou mlhu. Miliony kapiček menších než 10 micronů osvěží
okolní vzduch
Tato mlha se v okolním horkém vzduch vysuší, čímž dojde
k ochlazení o 10 - 15 °C .

Technická data
Ventilátor :
Napájení :
Frekvence:
Mn. vzduchu :
Otáčky :
Příkon :
Rozměry:
Rozměry:
Počet trysek
:
:
Pro plochu :
Materiál :

Unikátní systém EUROJET - italský design odpovídající
nejmodernějším trendům a navíc velice tichý provoz.

O

Radiální 360
230V
50/60 Hz
530 m3/h
1410 RPM
55 Watt
560x180 mm (EC600061)
700 x 2450 mm (EC600062)
8
35 m2
hliník, nerez ...

Stojan z lakovaného
hliníku

cm 70

Využití:

Zábavní parky, dětské hřiště, kavárny, bary, venkovní restaurace
hotely, rekreační parky, nákupní centra, sportovní střediska
golfové kluby, zoologické zahrady, diskotéky, party, hudební
festivaly.....
Zvlhčovací a chladící systém pro vinné sklepy, textilní průmysl
potravinářský průmysl a mnoho dalších využití
Systém Eurojetlze nainstalovat na podstavný sloup nabo zavěsit na strop
Code
Kód
EC600061
EC600062

Desc ription
Popis

Pric e
Cena

Ventilátor Eurojet
Ventilátor Eurojet + podstavný sloup 245 cm.
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Radiální mlžící ventilátor
nn až 8 x 10/24" trysek
230V /110V - 50 /60Hz
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EUROJET

A revolutionary cooling and humidification
system for large outdoodoor and indoor areas. .
Eurojet has been developed and realized by technical experts
and industrial designers to guarantee the best cooling of
outdoor areas
in hot ambient temperatures and excellent humidification for
industrial applications.
The system is combination of ventilation and fogging.
Eurojet systems operate by the physical principle of evaporative
cooling, creating a thin fog.
Double filtered 1 - 5 micron water is pressurized at 70 bar and
distributed along pressure pipes, then sprayed through special
patented high pressure nozzles as an extra thin mist.
Billions of smaller than 10 micron droplets will refresh the
atmosphere.

96.4 in

This fog in ambient hot air will dry off, lowering heat, reducing
temperature of even 10 - 15 °C (50 - 60 °F) of ambient
temperature.

A - trysky/Nozzles B- závěsná oka/chaims hooks C - elektrický kabel
electric cable D - přívod vody/water inlet E - výstup vzduchu/ air
outlet F - vstup vzduchu/air inlet

Eurojet is a noiseless system, italian design, efficient
and elegant which matches with het most modern
architecture designs.

TECHNICAL FEATURES
O
Fan:
Radial 360
Voltage:
230V
Current
:
50
/60 Hz
Flow rate:
18710 ft 3/h
Speed:
1410 RPM
Power:
55 Watt
Dimensions:
20.9 in x7.1 in (EC600061)
Dimensions
27.5 in x 96,5 in (EC600062)
Nozzle qty
.:
8
Areacoverage: 376 sqf
Material:
Aluminum
, S.Steel, others
Aluminium epossidyc
painted column

27.5 in

USES

Am use m e nt p a rks, p la yg ro und s, c o ffe e sho p s, b a rs,
open air restaurants, hotels, recreation parks, shopping
centers, sport resorts, golf clubs, zoos, pools, concerts
discoteques, parties, cerimonies...
Humidification system for wine cellars, textile industry,
food industry and many other applications.

Eurojet can be installed on a column or hanging up to the ceiling
Code
Kód
EC600061
EC600062

Desc ription
Popis

Pric e
Cena

EUROJET misting fan
EUROJET mist fan with 245 cm. (96.4 in) pedestal

Nozzles are not included
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