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ELITURBO® – ВЪЗДУШЕН МИКСЕР

Описание

•	 Eliturbo®	 е	миксер	 за	 въздух,	 който	 е	 в	 състояние	 да	
изравни	 вертикално	 и	 хоризонтално	 температурата	
и	влажността	в	големи	помещения	и	да	намали	раз	хо
дите	за	отопление	с	до	30%.	

•	 Eliturbo®	 използва	 специален	 хелиоцентрофужен	ро
тор,	 патентован	 от	 Impresind.	 Произвежда	 се	 в	 съ	от
вет	ствие	с	хигиенните	изисквания	и	нормите	за	си	гур
ност	и	безопасност	на	работната	среда.

Приложение

•	 ИНДУСТРИЯ:	 Eliturbo®	 може	 да	 се	 използва	 в	 ин	дус
триални	и	тър	гов	ски	сгради	за	повишаване	ефек	тив
ност	та	на	отоп	лението	и	подобряване	на	условията	на	
ра	ботната	среда.

•	 СПОРТ	И	ОТДИХ:	Инсталирането	на	Eliturbo®	в	спорт
ни	зали	и	басейни	намалява	големите	топлинни	загу
би,	характерни	за	този	сектор.	Влажността	и	хлорните	
изпарения	 съ	що	 се	 намаляват	 на	 повърхността	 на	
басейна.	 Нис	ки	те	 скорости	 (<0.1	 m/s)	 минимизират	
теченията	и	дис	ком	форта.

•	 КУЛТУРА:	Галериите	и	музеите	често	са	стари	и	го	ле	ми	
сгра	ди	с	изисквания	за	постоянна	среда	около	про	из
ве	денията	на	изкуството.

•	 ФЕРМЕРСТВО:	Оранжериите	са	с	големи	топлинни	за
гу	би,	което	е	пречка	за	правилното	разпределение	на	
топлината	необходима	за	вегетацията.	Eliturbo®	съз	да
ва	равномерна	влажност	и	е	изключително	полезен	в	
борбата	с	кондензацията.

Принцип на действие

•	 Eliturbo®	 е	 въздушен	 миксер,	 който	 се	 различава	 от	
традиционните	разслоители.	Той	не	насочва	потоците	
надолу	и	в	концентрични	зони,	а	разпределя	въздуха	
радиално,	засягайки	големи	площи	без	да	създава	осе
заеми	въздушни	течения.

•	 Стратифицирането	 на	 въздуха	 и	 акумулирането	 на	
топлина	близо	до	покрива	е	добре	известен	феномен	
при	 отопляване	 на	 пространства	 с	 голям	 обем.	 Това	
създава	топлинна	дисперсия	и	води	до	големи	разходи.
Системата	 	 Eliturbo®	 предотвратява	 стратификацията	
на	 горещия	 въздух,	 с	 което	 намалява	 консумацията	
на	 енергия	 и	 подобрява	 комфорта	 в	 помещението.
Изключителното	 размесване	 на	 въздуха	 подобрява	
условията	на	средата	дори	и	през	летния	сезон,	кога	то	
поради	високите	 температури	и	високия	процент	на	
относителна	 влажност	 се	 създава	 неприятен	 микро
кли	мат	 за	 персонала.	 Въздушният	 миксер	 Eliturbo®	
съз	дава	постоянен	въздушен	обмен	през	прозорците	
и	 дру	ги	те	 отвори,	 поддържайки	 активна	 вентилация	
на	сградата.
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Схема на разпределение на въздушния поток

	 Температурата	на	въздуха	се	увеличава	с	0.7		1.5°С	на	
всеки	метър	височина.

	 Подаването	на	топъл	въздух	се	разпределя	рав	но
мер	но,	като	намалява	топлинната	дисперсия	и	по
треб	ле	нието	на	гориво	с	3040%.

Без Eliturbo®

С Eliturbo®

	 Топлия	въздух	отива	към	тавана Топлия	въздух	не	се	разпределя	равномерно

	 Топлия	въздух	слиза	надолу	и	се	размесва Топлия	въздух	се	разпределя	равномерно
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габаритни и присъединителни размери

	 Диаметър:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ø680	mm
	 Височина:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H	570	mm
	 Скорост	на	въртене:		 	 	 	 	 0÷700	min1

	 Ниво	на	звуковото	налягане:	 	 30	dB(A)

Технически характеристики

Код за 
поръчка Модел Тегло 

[kg]
Дебит	
[m3/h]

Площ на 
покритие 

[m2]

Максимална 
височина на 
сградата [m]

Брой 
фази

Ел. 
мощност 

[W]

Напре-
жение 

[V]

Скорост на 
въртене 

[min-1]

Е 2М ELC.2000 
монофазен 16 7500 200 8 1 150 220 0700

Е 2М 55 ELC.2000 
монофазен IP55 16 7500 200 8 1 150 220 0700

Е 2Т ELC.2000 
трифазен 16 7500 200 8 3 150 380 0700

Е 2Т 55 ELC.2000 
трифазен IP55 16 7500 200 8 3 150 380 0700

Е 3М ELC.2002 
монофазен 18 10000 250 18 1 220 220 0700

Е 3М 55 ELC.2002 
монофазен IP55 18 10000 250 18 1 220 220 0700

Е 3Т ELC.2002 
трифазен 18 10000 250 18 3 220 380 0700

Е 3Т 55 ELC.2002 
трифазен IP55 18 10000 250 18 3 220 380 0700

Монтаж

	 Eliturbo®	 се	 монтира	 към	 тавана	 посредством	 вериги	 или	 въжета	 на	 разстояние	 един	 от	 друг,	 така	 че	 зоните	 на	
действие	да	се	припокриват,	а	посоките	на	въртене	на	всеки	два	съседни	миксера	да	са	противоположни.
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Площ на въздействие [m2]
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Посоки на въртене при монтаж в един и два реда

Аксесоари – електрическо табло с регулатор на оборотите

Код за поръчка Фази Максимално управлявани 
Eliturbo®

QCR4V/4M Една фаза (1) 2

QCR4V/10M Една фаза (1) 6

QCR4V/16M Една фаза (1) 10

QCR4V/2T Три фази  (3) 2

QCR4V/4T Три фази  (3) 4

QCR4V/6T Три фази  (3) 6

QCR4V/10T Три фази  (3) 10

QCR4V/16T Три фази  (3) 16


