Komunikat prasowy
Omega Pack i Si-20 - produkty przeznaczone do instalacji pompy
odprowadzania kondensatu pod klimatyzatorem lub wewnątrz niego..
Chevry Cossigny, Francja, poniedziałek 14 marca 2016 r.
Do gamy asortymentowej pomp odprowadzania kondensatu firmy Sauermann dołączone zostały dwa
nowe produkty przeznaczone do klimatyzatorów: instalowany pod klimatyzatorem zestaw Omega
Pack oraz Si‐20 do instalacji wewnątrz urządzenia.
Zestaw Omega Pack obejmuje pompę Si‐20, detektor, wszystkie niezbędne akcesoria oraz
dwuczęściową obudowę. Wysmukłe linie obudowy i czysty biały kolor doskonale pasują do
najnowszych klimatyzatorów. Odwracalna obudowa może zostać założona zarówno po lewej, jak i po
prawej stronie pod klimatyzatorem.
Większość akcesoriów została zainstalowana fabrycznie, co zapewnia łatwy i szybki montaż zestawu.
Całkowicie nowy produkt Si‐20 jest również sprzedawany osobno. Jego cienkie kształty umożliwiają
łatwe umieszczenie produktu wewnątrz klimatyzatorów mini‐split, ale także obok nich (w korytku).
Technologia wykorzystywanej wewnątrz zestawu Si‐20 pompy tłokowej została opracowana specjalnie
w celu zapewnienia niezawodnego odprowadzania kondensatu z instalacji klimatyzacyjnych.
Technologia ta zapewnia całkowitą niezawodność funkcjonowania produktu Si‐20 w każdych
warunkach otoczenia roboczego.
Poziom dźwięku emitowanego przez pracującą pompę pozostaje bardzo niski (22 dBA) niezależnie od
ilości odprowadzanego kondensatu. Produkt Si‐20 jest wyposażony w elementy amortyzacyjne
opracowane specjalnie w celu ograniczenia poziomu hałasu powodowanego przez wibracje.
Produkt Si‐20 jest również wyposażony w zainstalowane fabrycznie akcesorium zapobiegające
możliwości efektu syfonowego, zapewniające niezrównaną niezawodność działania we wszystkich
rodzajach instalacji.
Informacje dotyczące Grupy Sauermann
W ramach swojej działalności prowadzonej od 40 lat Grupa Sauermann projektuje, wytwarza i sprzedaje produkty oraz usługi przeznaczone
dla firm przemysłowych i na rynek urządzeń HVACR (inżynieria sanitarna), w szczególności w zakresie zarządzania jakością powietrza. Dwie
najważniejsze marki należące do Grupy to Kimo ‐ marka instrumentów pomiarowych i wykorzystywanych w zakresie kontroli parametrów
powietrza oraz Sauermann, czyli marka pomp odprowadzania kondensatu, akcesoriów i zestawów roboczych.
Grupa prowadzi działalność na 3 kontynentach (Europa, Azja i Ameryka Północna) w 19 lokalizacjach, z których 4 stanowią zakłady
produkcyjne, zatrudniając w nich prawie 500 osób. 50 inżynierów prac badawczo‐rozwojowych pracuje nad ciągłym doskonaleniem naszej
wiedzy i umiejętności technologicznych w dziedzinie elektroniki, hydrauliki, przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz
oprogramowania używanego w urządzeniach.
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