Sajtóközlemény
Omega Pack és Si-20, kondenzátum-eltávolító szivattyú telepítése a
légkondicionáló berendezés alá vagy azon belülre..
Chevry Cossigny, Franciaország, 2016. március 14., hétfő
Kondenzátum‐eltávolító szivattyú termékcsalád A Sauermann a légkondicionáló berendezésekhez
készült két új terméket mutat be: Omega Pack, a légkondicionáló berendezés alá történő telepítés
esetén, és Si‐20, a berendezés belsejébe történő telepítés esetén.
Az Omega Pack tartalmaz egy Si‐20 szivattyút, egy érzékelőt, minden szükséges kiegészítőt és egy két
részből álló burkolatot. A burkolat ívelt vonalai és fehér színe tökéletesen harmonizálnak a legújabb
légkondicionáló berendezésekkel. A burkolat megfordítható, így a légkondicionáló berendezés bal vagy
jobb oldalára is telepíthető.
A legtöbb kiegészítők előre fel van szerelve, a gyors és egyszerű telepítés biztosítása érdekében.
Az új Si‐20 önállóan is elérhető. Vékony formája lehetővé teszi az egyszerű elhelyezést a mini‐split
légkondicionáló berendezések belsejében, vagy akár a berendezések mellett (egy csatornában).
Az Si‐20 esetén alkalmazott dugattyús szivattyú technológia kifejezetten a légkondicionáló rendszerek
kondenzátumainak eltávolítására lett tervezve. Ez a technológia az Si‐20‐at teljesen megbízhatóvá
teszi, bármilyen környezetben.
A működő szivattyú zajszintje rendkívül alacsony (22 dBA), függetlenül az eltávolítandó
kondenzátumok mennyiségétől. Az Si‐20 kifejezetten erre a célra tervezett lengéscsillapítókkal
rendelkezik, a rezgések által keltett zaj csökkentése érdekében.
Az Si‐20 fel van szerelve egy előre telepített antiszifon tartozékkal is, amely páratlan megbízhatóságot
nyújt minden típusú telepítés esetén.
A Sauermann‐ról
A Sauermann Csoport már 40 éve tervez, gyárt és értékesít termékeket és szolgáltatásokat kifejezetten az ipari szereplők és az HVARC (fűtő,
szellőztető, légkondicionáló és hűtő alkalmazások) piac számára, a környezeti levegő minőségének kezelésére összpontosítva. A Csoport két
fő márkája: A Kimo, amely a levegő paramétereinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló műszereket foglalja magába, és a Sauermann, amely
a kondenzátum‐eltávolító szivattyúkkal, tartozékokkal és készletekkel foglalkozik.
A 3 kontinensen (Európa, Ázsia és Észak‐Amerika) 19 telephelyen, köztük 4 termelési telephelyen tevékenykedő csoport közel 500 főt
foglalkoztat. 50 K+F mérnök foglalkozik technológiai szakértelmünk fejlesztésével az elektronika, a hidraulika, a műanyagipar és a beágyazott
szoftverek területén.
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