Tisková zpráva
Omega Pack a Si-20 na instalaci čerpadla na odvod kondenzátu pod nebo
dovnitř klimatizační jednotky.
Chevry Cossigny, Francie, pondělí 14. března 2016
Sortiment čerpadel pro odvod kondenzátu Sauermann se rozšiřuje o dva nové produkty určené pro
klimatizační jednotky: Omega Pack na instalaci pod klimatizační jednotku a Si‐20 na instalaci dovnitř
zařízení.
Omega Pack obsahuje čerpadlo Si‐20, snímač, potřebné příslušenství a obal sestávající ze dvou částí.
Jeho čistě bílá barva a oblé linie dokonale ladí s nejmodernějšími klimatizačními jednotkami. Obal je
oboustranný. Je možné jej nainstalovat pod klimatizační jednotku vpravo nebo vlevo.
Většina příslušenství je již předinstalovaná, což umožňuje snadnou a rychlou instalaci.
Zcela nové čerpadlo Si‐20 je k dispozici i samostatně. Jeho subtilní tvar mu umožňuje snadné umístění
dovnitř klimatizačních jednotek mini‐split, ale také na boční stranu zařízení (do žlabu).
Technologie pístového čerpadla v Si‐20 je speciálně navržena tak, aby odváděla kondenzát z
klimatizačních systémů. Díky této technologii je čerpadlo Si‐20 absolutně spolehlivé v jakémkoliv
prostředí.
Hladina hluku čerpadla v provozu je extrémně nízká (22 dBA), a to bez ohledu na množství kondenzátu,
které je třeba odvést. Si‐20 je vybaveno exkluzivními tlumiči, jejichž cílem je snížit hluk způsobený
vibracemi.
Si‐20 je také vybaveno předinstalovaným antisifonem, které zajišťuje nepřekonatelnou spolehlivost v
jakémkoliv typu instalace.
O společnosti Sauermann
Skupina Sauermann již 40 let navrhuje, vyrábí a prodává výrobky a služby určené pro průmysl a pro HVACR segment (vytápění, ventilace,
klimatizace a chlazení), přičemž se zaměřuje na úpravu kvality vnějšího vzduchu. Dvě hlavní značky skupiny jsou: Kimo pro přístroje určené k
měření a řízení parametrů vzduchu a Sauermann pro čerpadla na odvod kondenzátu, příslušenství a soupravy.
Skupina s 19 provozovnami včetně 4 výrobních závodů působí na 3 kontinentech (Evropa, Asie a Severní Amerika) a zaměstnává téměř 500
lidí. 50 techniků výzkumu a vývoje se věnuje vývoji našeho technologického know‐how v elektronice, hydraulice, průmyslu na zpracování
plastů a také zabudovanému softwaru.
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