Compact

Condensatoare Güntner
FLAT

4 – 400 kW

GCHC

VERTICAL

4 – 400 kW

GCVC

Condensator/Răcitor de fluide
 Raport preț/performanță foarte bun

V-SHAPE

FLAT

70 – 850 kW

8 – 1320 kW

GCDC

GCHV

 Construcție optimă a carcasei,
cu ochiuri de prindere în macara,
pentru transport și depozitare
 Costuri reduse de exploatare
datorită sistemului Güntner Motor
Management folosit la ventilatoarele
CE (opțional)

 Tehnologie inovatoare la
schimbătoarele de căldură
 finoox/microox

Produse
pentru refrigerare comercială

 CO2 până la 120 bari

 Volum mic de agent de răcire
 Se poate alege dintr-un număr
mare de unități aflate în stoc

Este adecvat si pentru agentii noi de refrigerare noi

Vario

VERTICAL

V-SHAPE

GCVV

30 – 2000 kW

GVD

Propan

Condensator/răcitor de aer
INDOOR-H

INDOOR-V

Application

8 – 1320 kW

GCHI

20 – 700 kW

GCVI

20 – 700 kW

 Putere maximă pe suprafață
redusă

 Opțional: răcire prealabilă
adiabată (HydroPad)

 CO2 Gas Cooler cu presiune
de lucru de până la 120 bar

 Funcționare eficientă din punct
de vedere energetic

 Disponibil în variantele
de condensator, Dry Cooler
și Gas Cooler

 Nu este necesară tratarea apei
 Fără umezirea bateriei
 Respectarea cerințelor legale

Ud sau uscat – dumneavoastră decideți!

SUB

5 – 50 kW

GSHC
GSVC

Güntner Product Configurator
Proiectare sigură și rapidă din punct de vedere
termodinamic & elaborării ofertelor.
Descărcare gratuită: www.guentner.eu

Aplicația Güntner
Funcții practice pentru tehnica de răcire, de
exemplu tutoriale pentru controlul electronic
al ventilatoarelor precum și recomandări de
materiale. Gratuit în App-Store.

FLAT

Vario

VERTICAL

Vario

Condensator/Răcitor de fluide
 Gamă largă de capacități
 Gamă largă de modele
 Mai multe trepte ale nivelului
de zgomot
 Principiul Güntner
cu baterie flotanta
 CO2 până la 120 bari

 Disponibil pentru toți agenții
de răcire
 Construcție cu înălțime redusă
 Fiabilitate ridicată în funcționare
și etanșeitate
 Posibilități ideale de control
și curățare

Sistem modular variabil pentru toate aplicațiile

R1234yf

NH3

R410A
R404A

Fluide

CO2

Răcitoare de aer Güntner
SLIM

0,6 – 14 kW

100 %

GASC

acoperire

Răcitoare de aer pentru camere frigorifice mici
DUAL

2 – 15 kW

GADC

 Construcție compactă,
greutate redusă

CUBIC

Vario

GACC

 Capac lateral ușor de deschis

 Există multe modele de stoc
 Sunt disponibile ventilatoarele
EC și AC

 CO2 până la 80 bari

DUAL

CUBIC

PROCESS

AGRI

BLAST

Application

1,5 – 68 kW

 Tava de scurgere și placa de
încălzire se pot rabata ușor și rapid

 Tăvită decongelare cu articulație si
decuplare termică

4 – 90 kW

DHN

1 – 335 kW

GHN
GHF

8 – 50 kW

GBK

4 – 115 kW

9 – 72 kW

GACA

GFN

FLOOR

50 – 200 kW

GSN

PENTHOUSE

50 – 200 kW

GHN

HIGHSTORE

15 – 150 kW

GHN

THERMOSTORE

20 – 200 kW

GAIL

Güntner Coil Defender
Constă în acoperirea cu
vopsea pulbere a întregii
baterii de răcire.

Ventilatoare in refulare cu carcasă de inaltime redusa

Tot ce este necesar pentru răcitoarele de aer
 Răcitoare de aer de mare
randament, cu dispunerea
intercalata a ţevilor

 CO2 până la 80 bari

 22 de tipuri de unități cu
capacități de 1,5 – 68 kW

 Tavita decongelare cu articulație,
cu decuplare termică

 Costuri reduse de transport
datorită dimensiunilor optimizate
ale ambalajului

 Carcasă din aliaj de aluminiu,
vopsită electrostatic

 Capace laterale cu balamale
(detașabile)

Soluția universală pentru refrigerarea comercială

Răcitor de aer pentru camerele
de răcire și prelucrare
 Tăviţă de condens rabatabilă
 Design igienic Güntner cu
certificat HACCP
 Proiectare cu nivel extrem de
redus de curent de aer pentru
camerele de prelucrare
 CO2 până la 80 bar

 Disponibil cu protecție alternativă
împotriva coroziunii Coil Defender
 Distribuție uniformă
a fluxului de aer
 Opțional: pompă integrată pentru
condensat pentru camere cu
temperaturi pozitive

Distribuție uniformă a fluxului de aer în cea mai elegantă formă!
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Compact

 Ușor de montat și de curățat

 Certificatul de igienă HACCP

Coil Defender – Schimbător de căldură
acoperit cu vopsea pulbere
 Acoperire cu strat protector compatibilă cu produsele de uz alimentar
 HACCP certificat de TÜV Sud
 Coil Defender pentru răcitoarele Seriei Compact
 Pentru aplicații cu atmosferă ușor agresivă

Citrice

Mărfuri fermentate

Afumături

Mărfuri oțețite

