KANALBATTERI MED RUND ANSLUTNING
TYP CH-W, CC-W, CC-E
Lösningar skräddarsydda för dig.
Vi kan hjälpa dig med batterier med rördimensioner från Ø5 mm
upp till Ø21 mm med kombinationer av geometrier, lameller och
material som optimerar resultatet för ditt driftsfall.
Ett bra batterival utgår alltid från en bra dialog.
Vi lyssnar noggrant och finner lösningar som uppfyller både
dina och myndigheternas krav.
Med nära femtio års erfarenhet finner vi batterier med rätt kvalitet,
livslängd och ekonomi.

Vi är med dig hela vägen från förfrågan till färdig leverans.
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Kanalbatteri CH-W, CC-W, CC-E
Aircoil kanalbatteri med rund anslutning, för
uppvärmning eller kylning av luft. Finns som standard
från Ø 100 till 630 mm. Helkapslat utförande med
samlingsrör och rörböjar innanför höljet. Enkelt
demonterbar inspektionslucka för lätt åtkomlighet
på båda sidor om lamellpaketet.
Utförande som standard med rör av koppar, lameller
av aluminium och hölje av varmförzinkad stålplåt.
Batterierna för kyla har droppfat i rostfri stålplåt.
Batterierna finns i tre utföranden.

TYP CH-W
För uppvärmning av luft med vatten.

Konstruktionsdata CH-W och CC-W
Max arbetstryck

16 Bar

Max arbetstemperatur

110 ˚C

Spirobatterier

Täthetsklass C

Förångare CC-E konstrueras och provtrycks efter kravet för valt köldmedium
och designtryck.

Aircoil AB
Ängsvägen 22
672 32 Årjäng

TYP CC-W

TYP CC-E

För kylning av luft med vatten.

För kylning av luft med köldmedie.

Kanalbatterier för vatten har proppade uttag för luftning och avtappning 1/8". Förångare är invändigt
torkade, skyddsgasfyllda och
förseglade. Anslutningsdimensioner
framgår av den tekniska beräkningen.

Kanalbattterier levereras som standard för horisontell luftström. De är
försedda med skylt enligt AMA VVS
& KYL 16. Montaganvisningar för
anslutning av batteriet och droppfat
levereras med batterierna.

Batterierna är märkta så att det
framgår vilket som är tillopp
respektive retur.
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Kanalvärmare typ CH-W har byggdjup 350 mm-500 mm beroende på
antal rörrader.
Kanalkylare CC-W och CC-E har
byggdjup 500 mm.

Org.nr

556139-7174

