Tlačová správa
Omega Pack a Si-20 na inštaláciu čerpadla na odvod kondenzátu pod alebo do
vnútra klimatizačnej jednotky.
Chevry Cossigny, Francúzsko, pondelok 14. marec 2016
Sortiment čerpadiel na odvod kondenzátu Sauermann sa rozširuje o dva nové výrobky určené pre
klimatizačné jednotky: Omega Pack na inštaláciu pod klimatizačnú jednotku a Si‐20 na inštaláciu do
vnútra zariadenia.
Omega Pack obsahuje čerpadlo Si‐20, snímač, všetko potrebné príslušenstvo a obal pozostávajúci z
dvoch častí. Jeho čisto biela farba a oblé línie dokonale ladia s najmodernejšími klimatizačnými
jednotkami. Obal je obojstranný. Je možné ho nainštalovať pod klimatizačnú jednotku vpravo alebo
vľavo.
Väčšina príslušenstva je už predinštalovaná, čo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu.
Úplne nové čerpadlo Si‐20 je k dispozícii aj samostatne. Jeho subtílny tvar mu umožňuje ľahko sa vojsť
do vnútra klimatizačných jednotiek mini‐split, ale tiež na bočnú stranu zariadení (do žľabu).
Technológia piestového čerpadla v Si‐20 je špeciálne navrhnutá tak, aby odvádzala kondenzát z
klimatizačných systémov. Vďaka tejto technológii je čerpadlo Si‐20 absolútne spoľahlivé v akomkoľvek
prostredí.
Hladina hluku čerpadla v prevádzke je extrémne nízka (22 dBA), a to bez ohľadu na množstvo
kondenzátu, ktoré je potrebné odviesť. Si‐20 je vybavené exkluzívnymi tlmičmi, ktorých cieľom je znížiť
hluk spôsobený vibráciami.
Si‐20 je tiež vybavené predinštalovaným zariadením antisifón, ktoré zaisťuje neprekonateľnú
spoľahlivosť v akomkoľvek type inštalácie.
O spoločnosti Sauermann
Skupina Sauermann už 40 rokov navrhuje, vyrába a predáva výrobky a služby určené pre priemysel a pre HVACR segment (vykurovanie,
ventilácia, klimatizácia a chladenie), pričom sa zameriava na úpravu kvality okolitého vzduchu. Dve hlavné značky skupiny sú: Kimo pre
prístroje určené na meranie a riadenie parametrov vzduchu a Sauermann pre čerpadlá na odvod kondenzátu, príslušenstvo a súpravy.
Skupina s 19 prevádzkami vrátane 4 výrobných závodov pôsobí na 3 kontinentoch (Európa, Ázia a Severná Amerika) a zamestnáva takmer
500 ľudí. 50 technikov výskumu a vývoja sa venuje vývoju nášho technologického know‐how v elektronike, hydraulike, priemysle na
spracovanie plastu a tiež zabudovanému softvéru.
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