
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boe-Therm vandkøleanlæg leveres til mange forskellige industrielle processer indenfor: 

 Plast & gummi 
 Fødevarer, mejerier & bryggerier 
 Kemi & pharma 
 Grafisk industri 
 Etc. 

Vi har mange års erfaring med produktion af køleanlæg og anvender kvalitetskomponenter der sikre en 
pålidelig drift med lang levetid. 

Et bredt program af Boe-Therm køleanlæg gør det muligt at løse en hver tænkelig køleopgave. 
Vi hjælper gerne vores kunder med rådgivning der sikre den rigtige sammensætning af kølekapacitet, 
pumpekapacitet, kølevandstemperatur, etc.  

       Tekniske specifikationer: 
Kølekapacitet: 1,6 kW til 440 kW 
Installation:  Indendørs og udendørs (IP54) 
Kompressor: Skrue eller scroll (afhængig af kapacitet) 
Fordamper: Plade, koaksial or shell & tube (afhængig af kapacitet) 
Kondensator: Kobber rør med aluminium ribber (belægning muligt) 
Ventilator: Aksial, fast eller variabel hastighed (afhængig af kap.) 
Kølemiddel: R410A (andre på anmodning) 
Kølevandskredsløb: Open eller lukket under tryk (afhængig af kapacitet) 
Pumpe: Frekvensreguleret på anmodning 
Elektronisk styring: Dixell XR30CX or Carel 2SE (afhængig af kapacitet) 
Spænding: 3 x 400V / 50 Hz, andre på anmodning 
Kontakt os gerne med jeres ønsker.  
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