
Centrifugaalventilator Verdampingskoeler: nu verkrijgbaar met verhoogde 
koelcapaciteit en de nieuwe optie voor externe luchtsensor.

Ecologische aircondit ioning

The Breezair Supercool EXS 220

 

 

Permatuf ™ Corrosie werende en roestvrije doos
De Breezair-doos is corrosiewerend en roest niet. Het 
UV-gestabiliseerde structurele polymere materiaal is van 
hetzelfde type als dat voor het maken van zuurbaden, 
batterijpakketten en sommige ruimtesatellietcomponenten. 
Bovendien is het ontworpen om te integreren met elke 
eigenschap

Centrifugaalventilator
Centrifugaal fans zijn wereldwijd de eerste keus van 
ingenieurs.
De voorwaarts gebogen centrifugaal ventilatoren van Breezair 
zijn gemaakt van spuit gegoten polypropyleen. Met een 
gesplitste breedte zijn ze inherent, statisch en dynamisch 
uitgebalanceerd, met aerodynamische bladen voor hoge 
drukprestaties en zeer lage geluidsniveaus.

NIEUWE DOORBRAAK
Filters Technologie Mini-Cel Chillcel®!
Spectaculaire verbetering van koelefficiëntie.
Dankzij het nieuwe en verbeterde ontwerp voor 
kleine cellen heeft het Breezair-assortiment 
een nieuw niveau van koelcapaciteit, tot 7% 
hoger dan vandaag.

De nieuwe formulering van de filters heeft het 
mogelijk gemaakt om het oppervlak met 25% 
te vergroten, wat de koelingefficiëntie aanzien-
lijk verbetert.

De enige verdampingskoelsystemen die volledig 
in Australië zijn gemaakt voor de zwaarste 
klimaten, en nu de absolute prestaties!

HushPower® Direct Drive Motor (ECM)
Exclusief voor Breezair, deze motor is supereffi-
ciënt en elektronisch geregeld voor maximale 
efficiëntie. Anticorrosie en is de stilste motor op 
de markt, met een ongeëvenaarde betrouwbaar-
heid en een lager energieverbruik.

Niet-obstructief waterdistributiesysteem
De onbelemmerde waterverdeling van Breezair 
is een van de punten die het uniek maken. 
De waterdispenser optimaliseert de koelefficiën-
tie door een continue en gebalanceerde 
waterstroom door de koelkussens te bieden. Dit 
verschilt van elk ander merk verdampingskoe-
lers, die om een aantal redenen onderhevig zijn 
aan variaties in de waterstroom. 
De gebalanceerde stroom van Breezair zorgt voor 
maximale verdamping en koeling.

Tornado® waterpomp
De Tornado-pomp is ontworpen, 
geproduceerd en getest door Seeley 
International en staat synoniem 
voor betrouwbaarheid. Het beschikt 
over zeer veilige materiaalkeuzes, 
een ingekapselde motor met 
overbelastingsuitsparing, roestvrij-
stalen assen en lagers volledig 
beschermd tegen water. De 
synchrone motor heeft een 
krachtige en constante snelheid, 
onafhankelijk van spanningsschom-
melingen en werkt zeer goed.

Reinig en droog functie
De koeler wordt automatisch 
geleegd wanneer deze niet in 
gebruik is, waardoor de groei van 
algen wordt voorkomen en de koeler 
schoon blijft.

MagIQcool™-controller (standaard)
Gebruik de wandthermostaat eenvoudig van gebruik. 
Het besturingspunt wordt geleverd met een kabelbun-
del van 20 m, die tot een maximale lengte van 100m 
kan worden verlengd.

BMS MagIQtouch™ 
bedieningsinterface (optioneel)
Optionele GBS-interface met 
naloge en digitale ingangen.

Geavanceerde Touchscreen 
MagIQtouch™-controller (optioneel)
De technologie omvat een geïntegreerde installa-
tieassistentie die het bedienings-proces 
vereenvoudigt. De koelmachines worden geleverd 
met een standaard kabel van 20 m (een kabel 
van 40 m kan als optie worden geleverd) om 
maximaal 60 koelmachines te bedienen vanaf 
een enkele MagIQtouch-controller. De kabelleng-
te tussen twee koelmachines is afhankelijk van 
het feit dat het totale kabelpad tussen de 
MagIQtouch-controller en de laatste koelmachine 
minder dan 500 m is.

AUTO. Weatherseal
Het automatische Weatherseal sluit onmiddel-
lijk de koude luchtuitlaat, waardoor de natuurlij-
ke luchtstromen die in en uit het gebouw 
stromen aanzienlijk worden verminderd.

WATERManager ™-systeem
De Breezair WATERManager zorgt voor een 
optimale levensduur van de machine met 
minimaal onderhoud door de waterkwaliteit 
voortdurend te controleren. Het detecteert de 
waterkwaliteit met behulp van een sonde die 
een signaal naar de elektronicamodule stuurt, 
vuil water uitstoot en zoet water binnenlaat.

NIEUW! Externe luchtsensor
(optioneel)
Toont de huidige buitentemperatuur.
Optimaliseert intuïtief het verbruik van water en 
energie volgens de externe omgevingscondities.

Verlengt de levensduur van uw airconditioner door 
het waterreservoir automatisch leeg te laten lopen 
wanneer de temperatuur het vriespunt nadert.

Digital Smartbox™ / 
Digital Power Control Module
De Smartbox digitale bedieningsmodule 
bewaakt en regelt alle functies van de koelma-
chine voor optimale comfortomstandigheden, 
temperatuurdetectie en bewaking van de 
waterkwaliteit - veilig en betrouwbaar. De 
module integreert ook diagnose- en 
geheugenfuncties om problemen op te 
lossen en downtime te minimaliseren. 
Er zijn verschillende instellingen voor 
gebruikerskeuze beschikbaar waarmee 
u uw voorkeursomgeving kunt 
configureren.
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Ecologische aircondit ioning

Technische specificaties
GEGEVENS
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Luchtstroom bij 80  @ 80 Pa Industriële standaard 
(m3/h)

9140

Koelcapaciteit (kW) 15.1

Stroomverbruik (totaal)
Watts max / min 1860 / 70

Stroom max (amp) 9.0

Power Voltage / Phases / Hz 220-240 / 1 / 50

Controller Type Digitale

Fan
Type Centrifugal

Diameter x breedte (mm) 460 x 380

Motor

Type Direct drive inverter

Max snelheid (rpm) 680 VAR

Output Watts max 1500

Overbelasting Auto reset

Doos IP2X

Pomp

Type Centrifugal

Motor Synchronous

Nominaal vermogen 25 Watt

Debiet (L/min) 21

Voltage / Phases / Hz 230 / 1 / 50

Overbelasting Auto reset
Classificatie van de 
elektronische doos IPX4

Chillcel waterkoelingskussen
Grootte (mm)

800 x 635 (H) x 120 
(4 pads)

Beschermingsgebied(m2) 2.03

Water

Tankinhoud  (L) 11

Input (mm / inches) 12.7 / ½” male BSP

Afvoer (mm / inches) 40 / 1½” male BSP

Levering

Afmeting inclusief
pallet (mm) 

 1160 x 1160 x 955 
(H)

Volume (m3) 1.29

Massa (kg) 87

In werking (kg) 94

Verbindingskanaal Lengte x breedte (mm) 550 x 550

*Koelcapaciteit gemeten volgens de Australische norm AS2913-2000, 
kamertemperatuur van droge bol bij 38 ° C en natte bol bij 21 ° C, 
met een uitlaattemperatuur van 27,4 ° C. 

Model# A B C D E* F G H I J K L* M N O

EXS 220 860 1160 1160 1108 555 109 38 182 81 274 118 555 834 38 84

Opmerking: alle afmetingen zijn in mm. * Afmetingen van de druppelaar
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Industrie STD 
Rating m3/h 

@ 80Pa
Motor 
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Gegarandeerde luchtstroom(m3/h) 
(statische druk Pa)

0 40 80 120 160 200 240

EXS 220 9140 1500 9790 9500 9140 8680 8140 7560 6910

Relatieve omgevingsvochtigheid (%)
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10 2.3 3.3 4.2 5.1 6.0 6.8 7.7 8.5 9.2

15 5.6 6.9 8.0 9.1 10.2 11.2 12.2 13.2 14.1

20 8.8 10.3 11.8 13.1 14.4 15.6 16.8 18.0 19.0

25 11.9 13.8 15.5 17.1 18.6 20.0 21.4 22.6 23.9

30 14.9 17.2 19.2 21.1 22.8 24.4 26.0 27.4 28.7

35 17.9 20.5 22.9 25.1 27.1 28.9 30.6 32.1 33.6

40 20.8 23.9 26.6 29.1 31.3 33.3 35.2 36.9 38.5

45 23.6 27.2 30.4 33.1 35.6 37.8 39.8 41.7 43.4

50 26.5 30.6 34.2 37.2 39.9 42.3 44.5 46.5 48.3

Deze grafiek geeft de geschatte luchttemperaturen weer op basis 
van koelprestaties op zeeniveau Tests uitgevoerd volgens 
de Australische norm 2913.
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