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Dane techniczne

Komfort
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Budowa

Klimakonwektor ECOcool typu SEC został wyprodukowany w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń w obiektach typu 
przemysłowego, handlowego, sportowego jak również domowego.

• 9 wielkości mocy grzewczej,

• 6 prędkości obrotowych wentylatora,

• bardzo niski poziom hałasu,

• zakres wydajności powietrza od 105 m³/h do 1.500 m³/h,

• niski poziom zużycia energii elektrycznej silnika wentylatora,

• główny wymiennik zasilający (w systemie 2-rurowym) może być w wersji 3- lub 4-rzędowej,

• zakres całkowitej wydajności chłodniczej – wymiennik 3-rzędowy od 0,59 kW do 6,74 kW,

• zakres wydajności grzewczej  – wymiennik 3-rzędowy od 0,76 kW do 9,06 kW,

• zakres całkowitej wydajności chłodniczej – wymiennik 4-rzędowy  od 0,67 kW do 7,60 kW,

• zakres wydajności grzewczej  – wymiennik 4-rzędowy od 0,82 kW do 10,08 kW,

• dodatkowy wymiennik zasilający (w systemie 4-rurowym) może być w wersji 1- lub 2-rzędowej,

• możliwość pracy przy oporach przepływu powietrza do 50 Pa,

• bardzo prosty sposób montażu,

• łatwy dostęp serwisowy.

OBUDOWA - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej odpornej na uderzenia. Łatwa do 
zdjęcia w celu szybkiego dostania się do wnętrza urządzenia.

Nawiew znajdujący się w górnej części obudowy posiada stałe kierownice strumieniowe 
powietrza.

WENTYLATOR - ultra cichy, wyważany statycznie i dynamicznie z aluminiowymi łopat-
kami, osadzony bezpośrednio na wale.

SILNIK - jednofazowy silnik z sześcioma prędkościami obrotowymi. Stopień ochrony sil-
nika IP20.

Model
Pojemność wodna Zużycie 

energii

3 rzędy 4 rzędy 4T rzędy 3-4T/2T 
rzędy W A

1 0,5 0,7 0,2 0,4 33 0,16

2 0,6 0,8 0,2 0,4 40 0,18

3 0,9 1,3 0,3 0,6 49 0,23

4 0,9 1,3 0,3 0,6 57 0,26

5 1,3 1,7 0,4 0,8 61 0,27

6 1,6 2,2 0,5 1,0 88 0,39

7 1,7 2,4 0,5 1,0 103 0,47

8 1,9 2,8 0,6 1,2 130 0,58

9 1,9 2,8 0,6 1,2 176 0,78
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