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De verdampingsairconditioner met spiraalvormige 
ventilator van de omvormer biedt de beste prestaties ter wereld
• Verhoogde statische druk
• Uitstekende koelprestaties en brandstofefficiëntie dankzij de krachtige spiraalvormige 
 SuperStealth-ventilator en de eerste invertermotor in het Breezair TB-assortiment
• De stilste spiraalvormige verdampingsairconditioner op de markt

Nieuwe venturi
Speciaal ontworpen voor de installatie van 
de INVERTAIR-motor en de SuperStealth 
FAN, garandeert het een minimale 
verstoring van de luchtstroom.

Superstealth-fan Axiale 
ventilator™
De Superstealth axiale ventilator is 
speciaal ontworpen om nog energie-ef-
ficiënter en stiller te zijn dan de 
standaard Stealth-ventilator.

InverterTM-motor™
De invertermotor heeft een hoge energie-ef-
ficiëntie over het gehele werkbereik en 
verbruikt veel minder energie dan een 
conventionele ventilator en motor.

Corrosiebestendige Permatuf™-structuur
De Breezair-kast corrodeert of roest niet. Het UV-gesta-
biliseerde structurele polymeermateriaal is van hetzelfde 
type als het materiaal dat wordt gebruikt om zuurbaden, 
batterijkasten of sommige satellietcomponenten te 
vervaardigen. Bovendien is het ontworpen om 
harmonieus te integreren in alle soorten omgevingen.

Chillcel™ Koelmedia’s
Hooge efficiëntie
De Chillcel Koelmedia’s, robuust en waarvan de 
levensduur tot zeven jaar kan oplopen, bieden een 
groot onderhoudsgemak. Chillcel Cooling Media’s zijn 
gemaakt van een organisch materiaal van plantaardi-
ge oorsprong (papier) en bestaan uit honingraatpane-
len, die uitstekende eigenschappen hebben wat 
betreft sterkte en koelcapaciteit. Ze zijn eenvoudig te 
reinigen en te vervangen, indien nodig. Chillcel-koelm-
edia’s zijn al tientallen jaren bewezen bij Seeley 
International-producten.

Ondoordringbaar waterdistributiesysteem
Een onderscheidend kenmerk van de Breezair units is hun 
onbelemmerde waterdistributiesysteem. De waterverdeler 
maximaliseert de koelefficiëntie door een continue en 
evenwichtige stroom van water door de koelfilters. Dit 
onderscheidt Breezair-units van andere merken 
verdampingsairconditioners, die om een aantal redenen 
onderhevig zijn aan variaties in het waterdebiet. De 
evenwichtige waterstroom in de Breezair-units garandeert 
een hoge verdampingsefficiëntie en een maximale 
koelcapaciteit.
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De Tornado ®  Waterpomp
De ideale pomp! De Tornado-pomp is gebouwd om 
lang mee te gaan. De Tornado-pomp is ontworpen, 
geproduceerd en getest door Seeley International 
en staat voor betrouwbaarheid. Gemaakt van zeer 
robuuste materialen en bevat een motor 
ingekapseld met een overbelasting breker, 
roestvrijstalen assen en volledig waterdichte lagers. 
Bovendien heeft het een schokstartfunctie die de 
neiging van een pomp om te worden geblokkeerd 
door residu na een lange periode van niet-gebruik 
overwint.
De krachtige synchrone motor draait met een 
constante snelheid, ongeacht spanningsvariaties, 
en de werking is zeer regelmatig.
 

SmartboxTM digitale stroomregelmodule
Een state-of-the-art stroomregelmodule rijmt met optimale 
prestaties.
De Smartbox digitale bedieningsmodule regelt en waakt op alle 
functies van de airconditioner voor volledig veilig, betrouwbaar 
comfort, temperatuurdetectie en waterkwaliteitscontrole. 
Deze module bevat ook diagnose- en geheugenfuncties 
om probleemoplossing te vergemakkelijken en downtime 
te verminderen. Er zijn verschillende door de gebruiker 
instelbare parameters beschikbaar waarmee u uw 
voorkeursomgeving kunt configureren.

Reinigingsfunctie en drogen
De airconditioner wordt automatisch 
geleegd wanneer deze niet in gebruik is, 
waardoor de ontwikkeling van algen 
wordt voorkomen en het apparaat 
schoon blijft.

WATERManagerTM-systeem
Het Breezair WATERManager-systeem zorgt voor een 
optimale levensduur van de airconditioner met minimaal 
onderhoud, dankzij de constante waterkwaliteitscontro-
le. Verdamping van water in de airconditioner laat 
onzuiverheden en zouten achter die zich afzetten op de 
koelfilters en het koelvermogen beïnvloeden. Het 
WATERManager-systeem waakt op de waterkwaliteit 
via een sonde die signalen verzendt naar de 
elektronische module, die een deel van het vuile water 
afvoert en het niveau voltooit met schoon water.

AUTOWeatherseal
Het AUTOWeatherseal-systeem 
sluit automatisch de luchtuitlaat 
van de airconditioner, waardoor 
de natuurlijke luchtstromen in het 
gebouw aanzienlijk worden 
verminderd voor een aangename-
re en beter gecontroleerde 
omgeving.

MagIQtouch™ BMS-opdracht (optioneel)
Onze airconditioners zijn BMS-compatibel. Neem contact 
op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie 
over de opties.

MagIQtouch™Advanced 
Touch Control (optioneel)
De technologie omvat een geïntegreerde installatie-as-
sistent die het gebruik vereenvoudigt. Elke airconditioner 
wordt geleverd met een 20m kabellogger, die tot 40 m 
kan worden verlengd (optioneel) en waarmee tot 135 
airconditioners kunnen worden bediend door één enkele 
MagiQTouch-bediening via een linkmodule en 
bijbehorende bedrading. Er is geen speciale bediening 
nodig! De totale lengte van de bedrading moet <= 
1000m zijn.

MagIQcool™-Afstandsbediening (standaard)
Regel een airconditioner aan de hand van een afstandsbe-
diening met behulp van een eenvoudig te gebruiken 
wandthermostaatregeling.
De bediening wordt geleverd met een bedradingslengte van 
20 meter die kan worden verlengd tot een maximale lengte 
van 100 meter.

Breezair SuperStealth Supercool

NUMMER ÉÉN IN NATUURLIJKE KOELING
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anticorrosie
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de structuur 

2 jaar
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en regelmodule
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SPECIFICATIES VAN DE KOELER

Modèle n° A B C D E F G H I J K L

TBSI 580 835 275 95 82 82 555 555 249 279

Bioclimas Factory
30, Rue Joseph Luns
1401 Nivelles
Belgique
Tel: +32 (0)67 67 00 57
sales@bioclimas.com

Bioclimas HQ
499, avenue Van Volxem
1190 Bruxelles
Belgique
Tel: +32 (0)2 384 68 34
info@bioclimas.com

Bioclimas Maroc
11 Moving Residence
Tanger
Maroc
Tel: +212 6 79 38 73 33
Adil@bioclimas.com 

Ecologische aircondit ioning

TBSI 580™

Technische specificaties
Industriële std. (m3 / h) (kW)

Koelcapaciteit*

Luchtstroom  @ 80 Pa

(kW) 16,3

Stroomverbruik
(totaal)

Max vermogen

Stroom max. (A) 7,0

Elektrische Voeding Spanning/ Phases / Hz 220-240 / 1 / 50

Commande Type Digitaal

Fan
Type Axial

Diam. (mm) 534

Motor

Type Inverseur

Max snelheid (Rev / min) 

Max. Uitgangsvermogen 950

Overbelasting 

Pomp

Type Centrifugaal

Twee zekeringen «één klap»

Motor Synchrone
Nominaal vermogen in  
W (input) 25

Debiet (l/min) 21

Spanning/ Phases / Hz 230 / 1 / 50

Overbelasting Auto. opnieuw inschakelen

Beschermingsklasse

Afmeting

IPX4

Chillcel-koelmedia
850 x 526 (H) x 120 (4 filtres)

Oppervlakte van 
de koelfilters (m2) 1,79

Water
Tankinhoud (l) 23

Input (mm / inch) 12,7 / ½ mannelijke BSP

Afvoer (mm / inch) 40 / 1½ mannelijke BSP

Expeditie

Afmeting 
met pallet (mm) 

 

Volume (m3) 1,20

Gewicht (kg) 68
Gewicht 
in werking (kg) 91

Verbindingsbuizen
(onbewerkte randen) Lengte x breedte (mm)

*Deze tabel toont geschatte luchttemperaturen op basis van koelprestaties op 
zeeniveau Gebaseerd op testen uitgevoerd onder de Australische AS2913-norm.
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° 10 2,5 3,5 4,4 5,2 6,1 6,9 7,7 8,5 9,3

15 5,9 7,1 8,2 9,3 10,4 11,3 12,3 13,2 14,1

20 9,2 10,6 12,0 13,3 14,6 15,8 16,9 18,1 19,0

25 12,3 14,1 15,8 17,3 18,8 20,2 21,5 22,7 23,9

30 15,4 17,5 19,5 21,3 23,0 24,6 26,1 27,5 28,8

35 18,4 21,0 23,3 25,4 27,3 29,1 30,7 32,2 33,7

40 21,4 24,4 27,0 29,4 31,6 33,5 35,3 37,0 38,6

45 24,3 27,8 30,8 33,5 35,9 38,0 40,0 41,8 43,5

50 27,2 31,2 34,7 37,6 40,2 42,5 44,7 46,6 48,4

Deze tabel toont geschatte luchttemperaturen op basis van koelprestaties op zee
-niveau Gebaseerd op testen uitgevoerd onder de Australische AS2913-norm.

Opmerking: Alle meetingen zijn weergegeven in mm.

Tabel met uitblaastemperaturen van de airconditioner
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