
Energiezuinig koelen van kleine ateliers, bureaucontainers, restaurants, tenten, winkels, 
en ook allerlei outdoor plaatsen zoals terrassen, patio's, …

Deze unit werkt via verdampingskoeling, en zijn heel efficiënt op plaatsen waar airco niet kan gebruikt worden
of waar geen warmte-afvoerbuis mogelijk is.

Niet te gebruiken in ruimtes waar de luchtvoghtigheid laag moet blijven, in ruimtes zonder ventilatie, of bij gevoelige elektronica.

Voordelen:
» Wendbaar model op wielen
» Watertank met niveau indicator
» Autonomie van meer dan 8 uren
» Veilig en gemakkelijk in gebruik. Koelt direct
» Stille werking

Gebruiksvoordelen:
» Heel laag energieverbruik: tot 80% kostenbesparing tegenover airco
» Geen afvoerbuis nodig voor warme lucht
» Ecologisch: zonder koelgassen
» Ook geschikt voor buitengebruik
» Zuivert stof en dampen uit de lucht

Kenmerken:
» Sterke PE behuizing
» Regelbare ventilatorsnelheid
» Blaashoek manueel of automatisch zwaaien
» LCD met parameterweergave en indicatoren
» Afstandsbediening

Werking:
» Water wordt vanuit de tank door een verdamper gepompt
» De lucht koelt af door verdamping van het water
» Een grote ventilator blaast de afgekoelde lucht in de ruimte
» Hoe lager de luchtvochtigheid, hoe beter het koelend effect
» De lucht koelt tot 8° af bij een luchtvochtigheid van 35%

Koelventilator

BVK250 BVK600 BVK1800 BVK2300

Ruimtes tot 50m²

» Debiet 2500m³/h
» Tankinhoud 31 liter
» 48 x 36 x 93 cm (lxbxh)
» 11kg (zonder water)

Ruimtes tot 60m²

» Debiet 6000m³/h
» Tankinhoud 57 liter
» 82 x 55 x 137 cm (lxbxh)
» 35kg (zonder water)

Ruimtes tot 150m²

» Debiet 15000m³/h
» Tankinhoud 100 liter
» 113 x 68 x 151 cm (lxbxh)
» 58kg (zonder water)

Ruimtes tot 150m²

» Debiet 23000m³/h
» Tankinhoud 130 liter
» 113 x 68 x 151 cm (lxbxh)
» 58kg (zonder water)

€ 699 € 809€ 359€ 195 2%
korting
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