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Séria - (Artic HT) 

Fogmachine 

Čerpadlá pre systémy s počtom trysiek 8 až 75 

  
QES – Tichý Motorový Systém   SSC –Ochranný systém VT 
TIME – Energetický  sporič – Cyklický časovač T1+T2+T3 
Zariadenie je vybavené nízko hlučným motorom – preferované v priestoroch, kde by hluk mohol rušiť zákazníkov. 
Tieto profesionálne vysokotlakové čerpadlá sú najlepším riešením pre malé a stredné zahmlievacie systémy s 
výkonmi od 1 do 6 litrov za minútu, podľa výkonu  jednofázových motorov.  
Všetky komponenty používané pri čerpadle rady "Artic HT" sú vyrobené z vysoko kvalitných komponentov, ktoré 
zabezpečujú dlhodobú bezproblémovú prevádzku.   
Programovanie prevádzky počas 24 hod. a 7 dní v týždni. Zabudovaný programovatelný kontroler pre humidistat 
a teplotu – senzory teploty a vlhkosti nie sú súčasťou zariadenia. 
Vstavaný digitálny časovač umožňuje kontrolovať účinnosť zahmlievania vďaka priamemu nastaveniu frekvencie 
prevádzky, čo umožňuje dosiahnuť úsporu vody a energie až 70% v porovnaní so štandardným systémom. 
 
Technické parametre 
 

 profesionálny model - vysokotlakové čerpadlo 

 pracovný tlak 70 barov 

 3 keramické piesty, mosadzný blok 

 regulácia prietoku – vstavaný bypass 

 poistný ventil tlaku  

 manometer, plnený glycerínom 

 digitálny časovač s 3 funkciami + 24 hod. a 7 denný program 

 zabudovaný kontroler – vlhkosti a teploty ( bez senzorov )  

 2 x vstavaný elektromagnetický ventil 230 V, 50 Hz 

 priemyselný motor s ochrana proti prehriatiu, 230 V, 1450 ot / min, 2,2 hp vzduchom chladený 

 ochrana proti chodu naprázdno 

 ochrana proti poveternostným vplyvom, lakovaný oceľový rám s gumovými nožičkami k ochrane pred prenosom vibrácii  

 hladina hluku 60 dB (A) 

 rozmery 472 × 374 × 332 mm 

 hmotnosť 20 - 22 kg ( približne, sa môže líšiť v závislosti od modelu ) 

 
Model  Tlak Výkon  Príkon             Prúd  Otáčky           Napätie  Trysky* 
   Bar L/min.  W  A  min.  V  počet   

 
ES307241  70 1  550  2.8 1450  230  8-12  
ES307242  70 2  680  3.1 1450  230  15-25  
ES307243  70 3  815  3.7 1450  230  25-40  
ES307244  70 4  900  4.1 1450  230  40-50  
ES307246  70 6  1250  5.7 1450  230  50-75  

 
*s použitím trysky s otvorom 0,20 mm  

  
Cena zariadenia  1420 EUR bez DPH  ( všetky modely ) 
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