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ZEMİN MONTAJI

ZEMİN MONTAJI RADYAL MONTAJI

Yüksek verimli AHT atık ısı üniteleri

MASA MONTAJIDUVAR MONTAJI

Atık ısı üniteleri farklı ses basıncı seviyelerinde (dB) mevcuttur.

Farklı ses basıncı seviyelerine (dB) sahip soğutucular mevcuttur.

Farklı ses basıncı seviyelerine (dB) sahip soğutucular mevcuttur.

BÖLÜNMÜŞ BİRİM

POMPA 
İSTASYONU 
& YENİDEN 
SOĞUTUCU

KOMPAKT ÜNİTE

AWE

Dış mekan kurulumu için yeniden 
soğutuculu iç mekan kurulumu 
için pompa istasyonu

AWE BNE 80 kW  
(kaplamalı yan paletler)

RKBNA 80 kW
(170 kW’a kadar kullanılabilir)

RKWNA 80 kW
(170 kW’a kadar kullanılabilir)

AWE BSA 100 kW  
(alüminyum yan paletler)

Radyal yeniden soğutucu

Masaüstü soğutucu

AHT soğutmalı dolapların SPI versiyonları ile bunları soğutma ve ısıtma sisteminize entegre edebilirsiniz. 
SPI soğutmalı dolapların bir atık ısı ünitesine bağlanması, atık ısının doğrudan dağıtılmasını sağlar. Tam 
kapsamlı bir tedarikçi olarak, ürün portföyümüzde ihtiyaçlarınız için doğru atık ısı ünitelerine sahibiz.  
Satış personelimiz, tüm olasılıklar hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendirmekten mutluluk duyacaktır.

Üniteler alüminyum, epoksi veya KTL kaplama ile tamamlanabilir. Atık ısı ünitelerimizle, devre başına  
20 kw’dan 170 kW’a kadar olan performans spektrumunu kapsıyoruz.

Dış mekan kurulumu  
için pompa istasyonu

Atık ısı geri kazanımı için hazırlık 
da dahil olmak üzere pompa  
istasyonlu atık ısı ünitesi

Zemin, duvar, masa  
veya radyal montajı



Kurulumun planlanması, organizasyonu ve uygulanması sırasında AHT proje 
yönetimi yanınızda. Projeniz boyunca size adım adım eşlik ediyor ve kapsamlı  
bilgi birikimimiz ve tecrübemizle size destek oluyoruz.

Kurulum

Bakım platformu, glikol damlama tepsisi, 
tamir anahtarı ve diğer aksesuarlar istek 
üzerine temin edilebilir.

SİSTEM TEKNOLOJİSİ  
AKSESUARLARI
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