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Válasszon minket! Mert berendezéseink:

Gazdaságos üzem/ energiatudatos tervezés

Valamennyi berendezésünket a gazdaságos üzemeltetés szempontja alapján
tervezzük. Saját minőségi előírásaink gondoskodnak róla, hogy a berendezéseink
energiatakarékosan üzemeltethetőek. Ez nemcsak a vállalat üzemeltetését, hanem
a környezetet is gazdaságossá teszi.

Csendes járásúak

Szellőző berendezéseinket a rendkívül csendes járás szem előtt tartásával
terveztük, ennek következtében lényegesen kisebb a zajszintjük.

Könnyen karbantarthatók

Légkezelőink nem csak teljesítőképességükkel, hanem mindenek előtt könnyű
kezelésükkel és karbantartásukkal tűnik ki, így könnyebb szervizelni a készülékekkel.
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Nagyfokú rugalmasság a gyártásban és a tervezésben

Termékeinket gondosan hozzáigazítjuk az Ön által támasztott követelményekhez
és

igényekhez.
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elgondolása és a testre szabott gyártás képezi az alapját annak, hogy pontosan
teljesíthessük az Ön által támasztott követelmények. Útban van egy épület
tartóoszlop, köré kell építeni a légkezelőt? Az építkezés helyének adottságai
miatt át kell helyezni a kezelőajtókat? Az elképzelt helyre kell helyezni a kémlelő
ablakokat? Mindezek megoldása napi rutinnak számít a Huber & Ranner-nél!
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építésmódja számos vállalat számára szolgáltat elégséges okot arra, hogy a
Huber & Ranner cég termékének megvétele mellett döntsön.
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TERMÉKISMERTETŐ

Hogy Ön tisztában legyen a lehetőségekkel

KÉSZÜLÉKEK BELTÉRI HASZNÁLATRA

Ez a kivitel képezi az összes többi változat alapját. A megszokott minőség mellett a szilárdság, a csendes járás, a rugalmasság, a higiénia és a könnyű karbantartás azok a fő ismérvek,
amelyek készülékeinket jellemzik. A szellőző és légkondicionáló készülékek mindegyike a kiforrott építőszekrény rendszer
elvén alapul és kimondottan a konkrét alkalmazáshoz készül.
IDŐJÁRÁSÁLLÓ KIVITELEK

A tetőn kialakított központok ugyan számos előnnyel járnak,
de különösen ki vannak téve az időjárás hatásainak. Sok éves
tapasztalatunk alapján mi átfogó módon kezeljük ezeket a
hatásokat. Ennek jó példája a sorozatgyártás során alkalmazott
AntiFingerPrint (ujjnyomat álló) bevonat, amely egyebek mellett plusz korrózióvédelemről is gondoskodik.
HIGIÉNIKUS KIVITEL
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különleges higiéniai szempontok mellett a Huber & Ranner más
iparágak legkülönfélébb követelményeit is teljesíti. Így a Huber
& Ranner mindegyik higiénikus készüléke ideális megoldást
jelent a konkrét alkalmazási esetben.
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BEÉPÍTETT HŰTÉSTECHNIKA

Minőség és megbízhatóság! Ez az igény különösen helyénvaló
a légkezelőbe beépített hűtéstechnikában. A hűtéstechnikai
rendszerek elemeit optimális módon egymáshoz hangoljuk, és
a legújabb generációs alkatrészeket alkalmazzuk. Szellőző és
légkondicionáló készülékeinket szinte már csak csatlakoztatni
kell. Így nem csak időt, hanem pénzt is meg lehet takarítani!
BEÉPÍTETT SZABÁLYOZÁSTECHNIKA
Az automatika elemek gyártmányai tekintetében függetlenek
vagyunk és az adottságokhoz leginkább illő termékeket alkalmazzuk, az Ön által ideálisnak tekintett gyártmányokkal együtt. Minden esetben olyan megoldást kínálunk, amely jelentős
mértékben meggyorsítja a berendezés üzembe helyezését és
megkíméli Önt attól, hogy Önnek kelljen megszerveznie, hol
illeszkedjenek egymáshoz az egyes részelemek.
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ALAPFELSZERELTSÉG

Erényeink, így építünk mi légkezelőt.

Keretprofilos felépítés

A különösen szilárd és erős felépítés jelentős előnyöket kínál a csendes
járás és az egyszerű helyszíni szerelés terén. Biztonságos és ugyanakkor
újdonságnak számító megoldás.

Emelőfülek

Az egyszerű és gördülékeny szerelés érdekében a készülékek valamennyi
modulja közvetlenül a tehergépkocsiról beemelhető a kialakított emelőfülek segítségével, így biztosítva van a minimális szerelési idő.

Ajtófogantyú

Valamennyi ellenőrző ajtó két karos fogantyúval van felszerelve, amelyek
lezárható kivitelben is rendelhetők. A nyomott oldalon természetesen
alaptartozék az ajtó becsapódása ellen védő, újdonságnak számító szerkezet, amely biztonságos karbantartást biztosít a berendezésen.
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KÉSZÜLÉKEINK ALAPJA, MINT SIKERTÉNYEZŐ

Ebben rejlik a különbség.
Higiénikus cseppleválasztó

A nemesacél síneken függő kazettákat egyszerűen ki lehet húzni a tisztításhoz. Az alul teljesen nyitott felépítés gondoskodik a kondenzvíz akadálytalan kifolyásáról. Optimális megoldás a higiénia és a könnyű karbantartás szempontjából.

Egyenpotenciál és egyéb megoldások minden berendezésben

Ez egyike azoknak az apró részleteknek, amelynek megoldásán nem kell
törnie a fejét a vevőnek.

Higiénikus, járható belső padlófelület

A teljesen sík felépítés kifogástalan higiéniai feltételek kialakítását teszi
lehetővé a sorozatgyártásban. Ugyanakkor elvben további intézkedések
megtétele vagy rácsrostélyok használata nélkül is be lehet járni a padlófelületet.
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JELLEMZŐK

Az értéknövelő minőség

Kondenztálca

A minden oldalra lejtő és nemesacél kivitelben készült tálca optimális
kifolyást és időálló konstrukciót szavatol.
Ráadásul a kondenztálcát két darab túlfolyás ellen védő szerkezettel építjük meg arra az esetre, ha rövid időre zavarok lépének fel a vízelvezető
rendszerben.

Világítás

Kívánságra energiatakarékos, optimális módon karbantartható fénycsöveket, de akár egyszerű kosaras lámpákat is be tudunk építeni. Olyan változatokat kínálunk Önnek, amelyre csak szüksége van.

Kémlelő ablak

A jó minőségű, 200 mm átmérőjű, karcálló, két ablakos rendszer kényel-mes
karbantartást és tartós megoldást tesz lehetővé, amely a hő elleni
védelmet is magában foglalja.
Az ablaktáblák hővezetés szempontjából el vannak választva egymástól és
speciális tömítéssel szereltek, nehogy páravíz képződhessen.
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Ellenőrző ajtó

Jó minőségű, üreges ajtótömítések alkalmazása hosszú időre biztosítja a
légtömörséget.
A minimális ajtórés tekintetében optimalizáljuk az ajtólapot, és hosszú
ideig nem is kell utána szabályozni.

Kihúzó sín

Lehetővé teszi, hogy a súlyos beépített alkatrészeket, pl. motort, ventilátort vagy fűtőregisztert egyetlen ember cserélhesse egyszerűen, anélkül,
hogy ehhez további segédeszközökre lenne szüksége.

H&R-Safety-Lock

A csak kimondottan számukra készült szerszámmal nyitható revíziós ajtók
erős biztosítása higiéniai szempontból a hagyományos ajtónál ill. szíjvédelemnél jobb megoldást nyújt.
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ALKATRÉSZEK

Az értéknövelő minőség.

Hővisszanyerés

Ahol erre lehetőség nyílik, magától értetődik a használata.
Igen hatékony rendszereket kínálunk, amelyek alumínium lemezes hőcserélővel, közvetítőközeges rendszerrel, rotációs hőcserélővel és egyéb elemekkel készülnek.
Minden alkalmazáshoz a legmegfelelőbbet biztosítjuk.

Hőcserélő

Cu/Al, St/vz, Cu/Cu kivitelben kaphatók hideg-/meleg vizes vagy gőz
közegekhez. Mindegyik hőcserélőt kimondottan az adott alkalmazási feladathoz igazítjuk hozzá. A minőség szavatolt.

Szűrő

A készülékeket a legújabb generációs, teljes egészében újdonságnak számító szűrőtípusokkal szereljük fel, amelyek a hatályos szabványok előírásain túlmenően plusz biztonságot nyújtanak.
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HUBER & RANNER

Így kell légkezelőt gyártani.
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AMENNYIBEN TOVÁBBI
KÉRDÉSEI LENNÉNEK?
SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

Huber & Ranner GmbH

Gewerbering 15

D-94060 Pocking

Fon: +49 (0) 85 31 / 705- 0

Fax: +49 (0) 85 31 / 705-20

info@huber-ranner.com

www.huber-ranner.com
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