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Najefektívnejšie riešenia 
pre danú oblasť použitia.

Sme jediná firma na Slovenskom trhu, ktorá má najviac 

nainštalovaných chladiacich, zvlhčovacích systémov pomocou 

vodnej pary. Našim cieľom je dodávať zákazníkom presne také 

riešenie, ktoré je najefektívnejšie pre danú oblasť použitia.

Spoločnosť SANFOG už od roku 2008 vyrába a distribuuje 

adiabatické systémy slúžiace na vysokotlakú atomizáciu vody, na 

ktoré má výhradný patent. Ich dizajn, výroba a montáž sú zárukou 

technologického prvenstva na trhu s vysokotlakými adiabatickými 

systémami. Projekt vyvinutý spoločnosťou SANFOG má za cieľ 

výrobu ekologických a úsporných zariadení/jednotiek v snahe 

znížiť dopad na životné prostredie, chrániť prírodu a znížiť náklady  

v prospech užívateľov. SANFOG vyrába iba ekologické produkty.
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SÉRIA 
BASIC 
E192 | E232 | E233

✓  SIMMM čerpadlo AXB model s 

ochranou proti prehriatiu (certifikácia 

TUV a CE)

✓  Patentovaný ventil regulácie prietoku 

(veľká škála počtu trysiek v rámci 

jednotlivých modelov)

✓  Maximálny prevádzkový tlak do 105 

barov

✓  Merací prístroj Professional

✓  Tesnenia Viton

✓  Bezpečnostný spínač na reguláciu 

tlaku vody

✓  Zabudovaný nízkotlaký 

elektromagnetický ventil

✓  Elektromagnetický ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

✓  Nízkootáčkový (rpm) motor triedy „H“

✓  Tepelná ochrana

✓  Najnižšia úroveň hluku 50 db

✓  Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt)

✓  Diaľkové ovládanie

✓  Digitálny cyklický časovač

✓  Čítač životnosti čerpadiel  

a ventilátorov

✓  Alarm signalizujúci prehriatie čerpadla

✓  Prípojka na diaľkové ovládanie

✓  Zabudovaný chladiaci ventilátor

✓  Externá zásuvka na pripojenie 

ventilátora vodnej hmly  

(230/115 volt-10 A)

✓  Oceľová skrinka s povrchovým 

náterom

✓  Antivibračný systém

✓  Grafický alarm na displeji

MODEL E192 E232 E233

TLAK (BAR) 70-105 70/105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 3-20 10-70 50-100

ČERPADLO AXB SIMMM AXB SIMMM AXB

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 0.3 0.80 3.3

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 1.9 5.9 7.7

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 900 900 900

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz. 230/115 50/60Hz. 230/115 50/60Hz.

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.48 0,92 0,92

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 8 8 8

VÁHA (KG) 15 15 15

ROZMERY DXŠXV (CM) 49x32x21 49x32x21 49x32x21

Vďaka zachovaniu konštrukčnej jednoduchosti 

nového modelu Basic a jeho vylepšenia elektronikou 

Soft Touch v sebe nový zahmlievací modul Eco 

Evo kombinuje finančnú dostupnosť s digitálnou, 

elektronicky riadenou technológiou riadenia 

systému. Tento modul je k dispozícii v troch 

rôznych rýchlostiach a uspokojí rôzne potreby tak 

súkromných spotrebiteľov ako i podnikov. Tok hmly 

je regulovaný elektronickou doskou určenou pre 

danú sortimentnú skupinu. To umožňuje, ako dodatok 

k nezávislej kontrole časov prevádzky/odstávky, 

kombinovanú kontrolu presnej metriky a

termohygrometrickej sondy a centralizovanú kontrolu 

ventilátorov. Dodané elektronické vybavenie je 

možné napojiť na špeciálne elektromagnetické 

ventily za účelom riadenia, odtlakovania a vyčistenia 

potrubných vedení s cieľom zlepšiť efektívnosť a 

prevádzkovú bezpečnosť. Zahmlievacie moduly radu 

Eco Evo sa dodávajú spolu s diaľkovým ovládaním 

zabezpečujúcim prístup k modulom na diaľku, čo je 

užitočné v situáciách, kedy sa modul nainštaluje na 

vysoko položených a ťažko dostupných miestach. 

Elektronická doska Soft Touch umožňuje samostatné 

ovládanie ventilátorov, čím sa zabezpečí ich použitie i 

v prípade vypnutia systému.

Ďiaľkové 
ovládanie so 

štyrmi ovládacími 
prvkami

zadná prípojka  
na ventilátory

Elektro- 
magnetický ventil

 na uvoľnenie 
vysokého tlaku

AXB simmm 
čerpadlo

900 rpm motor 
< 50 db

Zabudovaný 
bezpečnostný 
tlakový spínač

elektro- 
magnetického 

ventilu

Ovládací panel lucky2 - cyklický časovač
- 4 prednastavené časovače
- čerpadlá/ventilátory s dlhou životnosťou
- diaľkové ovládanie

Interiérový 
chladiaci 
ventilátor

1

3 4 5

6

1

2
3

4

5

6

2

488,8

31
7

215,7

 TECHNICKÉ ÚDAJE
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SÉRIA 
ECO EVO
E179 | E230 | E236

✓  SIMMM čerpadlo AXB model s 

ochranou proti prehriatiu

(certifikácia TUV a CE)

✓  Patentovaný ventil regulácie prietoku 

(veľká škála počtu trysiek v rámci 

jednotlivých modelov)

✓  Maximálny prevádzkový tlak do 105 

barov

✓  Merací prístroj Professional

✓  Tesnenia Viton

✓  Bezpečnostný spínač na reguláciu tlaku 

vody

✓  Elektromagnetický ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

✓  Nízkootáčkový motor triedy „H“ (900 

rpm)

✓  Tepelná ochrana

✓  Najnižšia úroveň hluku 50 db

✓  Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt)

✓  Diaľkové ovládanie

✓  Digitálny cyklický časovač

✓  Ovládanie cez LAN WEBOVÉHO 

ROZHRANIA pomocou SMART 

telefónu, tabletu, PC alebo MAC

✓  Program na nastavenie teploty a 

vlhkosti

✓  Vysokotlaký elektromagnetický ventil - 

prívod vody

✓  Spínač automatického zapínania/

vypínania ventilátora (230 voltová 

zabudovaná zásuvka)

✓  Auto program (automatická kontrola 

toku vody vychádzajúca z teploty 

vonkajšieho prostredia)

✓  Týždenný časovač

✓  Digitálne alarmy so zobrazením 

varovnej správy zaslanej sms (voliteľný 

prvok) alebo emailom

✓  Dotykový panel

✓  5-mikrónový filter

✓  Skrinka s nehrdzavejúcej ocele - 

voliteľný prvok

✓  Automatický systém zabraňujúci tvorbe 

baktérií „legionella pneumophila“ 

vybavený certifikovanými produktmi 

✓   Viacero pultov/panelov diaľkového 

ovládania napojených cez IP ethernet 

prípojky

✓  Data logger /zariadenie na zber dát/ - 

všetky parametre čerpadiel

✓  Aktualizácia mikroprogramového 

vybavenia

✓  Zásuvka diaľkového ovládania 

zapínania/vypínania

✓  Digitálne rozhranie Modbus RS485

MODEL E179 E230 E236

TLAK (BAR) 70-105 70/105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 3-20 10-70 50-100

ČERPADLO SIMMM AXB SIMMM AXB SIMMM AXB

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 0.3 0.80 3.3

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 1.9 5.9 7.7

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 900 900 900

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60Hz.* 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.48 0,92 0,92

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 8 8 8

VÁHA (KG) 16 16 16

ROZMERY DXŠXV (CM) 58x39.5x23.5 58x39.5x23.5 58x39.5x23.5

Vďaka zachovaniu konštrukčnej jednoduchosti 

nového modelu Basic a jeho vylepšenia elektronikou 

Soft Touch v sebe nový zahmlievací modul Eco 

Evo kombinuje finančnú dostupnosť s digitálnou, 

elektronicky riadenou technológiou riadenia 

systému. Tento modul je k dispozícii v troch 

rôznych rýchlostiach a uspokojí rôzne potreby tak 

súkromných spotrebiteľov ako i podnikov. Tok hmly 

je regulovaný elektronickou doskou určenou pre 

danú sortimentnú skupinu. To umožňuje, ako dodatok 

k nezávislej kontrole časov prevádzky/odstávky, 

kombinovanú kontrolu presnej metriky a

termohygrometrickej sondy a centralizovanú kontrolu 

ventilátorov. Dodané elektronické vybavenie je 

možné napojiť na špeciálne elektromagnetické 

ventily za účelom riadenia, odtlakovania a vyčistenia 

potrubných vedení s cieľom zlepšiť efektívnosť  

a prevádzkovú bezpečnosť. Zahmlievacie moduly 

radu Eco Evo sa dodávajú spolu s diaľkovým 

ovládaním zabezpečujúcim prístup k modulom na 

diaľku, čo je užitočné v situáciách, kedy sa modul 

nainštaluje na vysoko položených a ťažko dostupných 

miestach. Elektronická doska Soft Touch umožňuje 

samostatné ovládanie ventilátorov, čím sa zabezpečí 

ich použitie i v prípade vypnutia systému.

Elektromagnetický 
ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

2

Zabudovaný 
bezpečnostný 
tlakový spínač 

elektromagnetického 
ventilu

3

AXB simmm 
čerpadlo

900 rpm motor  
< 50 db

4

 TECHNICKÉ ÚDAJE

1

2

3

4

5

67
89

5-mikrónový filter

Zásuvka na 
pripojenie snímača 
vlhkosti /teploty / 

ventilátorov

6

Panel diaľkového 
ovládania 

pripojené cez ip

8

Ovládanie cez 
webové rozhranie 
prostredníctvom 
tabletu, pc alebo 

smart telefónu

9

RJ45 ethernet 
prípojka

9

Ovládací panel 
eddy 4

75

Digitálne rozhranie 
modbus rs485

misting.cloud
GPRS ACCESS

NOVÝ
ZABUDOVANÝ VYPÚŠŤACÍ 
SYSTÉM BEZ POTREBY 
EXTERNÉHO VYPÚŠŤANIA

Ďiaľkové 
ovládanie so 

štyrmi ovládacími 
prvkami

DITTA

AGGIORNATO IL:

STATO

DATA

DISEG.

DATA

SOSTIT. IL: SOSTIT. DAL:

TOLLERANZE GENERALI

-

L.B.

1:4
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SÉRIA 
PROFY 
E290

✓  ✓Čerpadlo SIMMM Model AXB bez 

systému prehrievania (schválené CE)

✓✓  ✓Patentovaný prietokový ventil (široká 

škála počtu dýz pri tom istom modeli)

✓✓  ✓Maximálny prevádzkový tlak až do 

výšky 105 barov

✓✓  ✓Profesionálny etalón

✓✓  ✓Vodný uzáver Viton

✓✓  ✓Bezpečnostný tlakový vypínač vody

✓✓  ✓Spriahnutý nízkotlakový ventil so 

salenoidnou cievkou 

✓✓  ✓Vysokotlakový vypúšťací ventil so 

salenoidnou cievkou

✓✓  ✓Motor radu „H“ s nízkymi otáčkami

✓✓  ✓Termálna ochrana

✓✓  ✓Najnižšia úroveň hluku 50 dB

✓✓  ✓Ovládací panel nízkeho napätia (12 volt)

✓✓  ✓Rádiový diaľkový ovládač

✓✓  ✓Digitálny časovač cyklu

✓✓  ✓Počítadlo životnosti čerpadla a 

ventilátora

✓✓  ✓Výstražná signalizácia prehriatia 

čerpadla

✓ ✓✓ Prípojka pre diaľkový ovládač

✓ ✓✓ Zabudovaný chladiaci ventilátor

✓✓  ✓Zásuvka pre externý rozprašovací 

ventilátor (230/115 Voltov - 10 A)

✓ ✓✓ Nafarbená oceľová skrinka

✓✓  ✓Antivibračný systém

✓✓  ✓Grafický výstražný systém na displeji

TECHNICAL DATA

✓  ✓Aktualizácia mikroprogramového 

vybavenia

✓✓  ✓Diaľkový ovládač zapnutia/vypnutia

✓✓  ✓Digitálna výstražná signalizácia so 

zobrazeným hlásením

✓  ✓Únik vody

✓  ✓Pripomenutie blížiacej sa údržby 

(výmena oleja, kontrola tesnení atď.)

MODEL E290

TLAK (BAR) 70-105

POČET DÝZ (0,2 MM) 10-90

ČERPADLO SIMMM AXA

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 0.5

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 7.7

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 900

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.92

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 16

VÁHA (KG) 28

ROZMERY DXŠXV (CM) 58x39.5x23.5

Rozprašovací modul Profy bol navrhnutý tak, 

aby zvládol strednú a veľkú záťaž. Dodávaný je s 

diaľkovým ovládačom a obrázkovým elektronickým 

displejom na ovládanie intenzity rozprašovania. Bol 

vyvinutý do súkromných priestorov firiem alebo do 

prevádzok, ktoré nevyžadujú automatické riadenie 

teploty. Špeciálny, patentovaný druh axiálneho 

čerpadla AXA má tichý chod a ak je to potrebné,  

je možné nastaviť minimálny a variabilný prietok. 

Rozprašovací modul je veľmi kompaktný a má 

farebný oceľový rám. Vďaka digitálnemu riadeniu 

prevádzkového času ovládateľnému pomocou  

dvoch jednoduchých tlačidiel je možné jemné 

rozprašovanie prispôsobiť rôznym podmienkam 

počas dňa.

Z dôvodu chýbajúceho termohydrogénneho riadenia 

sa odporúča takýto systému používať na otvorených 

priestranstvách alebo v miestnostiach s dobrým 

odvetrávaním. Dostupné v jedinečnej veľkosti, 

vysokotlakové rozprašovacie moduly Profy dokážu 

znížiť povrchovú teplotu priestoru pomocou dýz 

upevnených  v rade alebo pomocou rozprašovacích 

ventilátorov. Rozprašovací modul

Profy sa jednoducho používa a rýchlo inštaluje.

Vysokotlakový 
vypúšťací ventil so 

salenoidnou cievkou

3

Spriahnutý ventil 
so salenoidnou 

cievkou na 
bezpečnostnom 

tlakovom vypínači

4

 TECHNICAL DATA

1

2

3

4

5

6
7

Rádiový diaľkový 
ovládač so 
4 rôznymi 

ovládaniami

Ovládací panel Lucky2
- časovač cyklu
- 4 prednastavovacie 
časovače
- doba životnosti 
čerpadla/ventilátorov
- diaľkový ovládač
- digitálny displej

1

Prietokový ventil 
(regulátor tlaku)

2

Nafarbená 
oceľová rúčka 

pre jednoduchú 
manipuláciu

5

Čerpadlo Axa 
simmm s motorom s 
výkonom 900 otáčok 

za minútu < 50 db
optimalizovaný pre

priemyselné
Inštalácie                      

Zadná prípojka
pre ventilátory

6

6

* na požiadanie
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SÉRIA HPro 
E254 | E186 | E188 | E190

✓  SIMMM čerpadlo AXA model s 

ochranou proti prehriatiu (certifikácia 

TUV a CE)

✓  Patentovaný ventil regulácie prietoku 

(veľká škála počtu trysiek v rámci 

jednotlivých modelov)

✓  Maximálny prevádzkový tlak do 105 

barov

✓  Merací prístroj Professional

✓  Tesnenia Viton

✓  Bezpečnostný spínač na reguláciu tlaku 

vody

✓  Elektromagnetický ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

✓  Nízkootáčkový motor triedy „H“ (900 

rpm)

✓  Najnižšia úroveň hluku 50 db

✓  Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt)

✓  Diaľkové ovládanie

✓  Digitálny cyklický časovač

✓  Digitálny čítač spotreby vody (litre)

✓  Digitálny snímač tlaku

✓  Program na nastavenie teploty a 

vlhkosti

✓  Týždenný časovač

✓  Ovládanie cez LAN, SMART telefón, 

tablet, PC alebo MAC

✓  Digitálne alarmy so zobrazením 

varovnej správy zaslanej sms alebo 

emailom

✓  Vysokotlaký elektromagnetický ventil - 

prívod vody

✓  Spínač automatického zapínania/

vypínania ventilátora (230 voltová 

zabudovaná zásuvka)

✓  Auto program

✓  Samodiagnóza

✓  Digitálne alarmy so zobrazením 

varovnej správy

✓  Dotykový panel 

✓  Skrinka AISI 304 z nehrdzavejúcej ocele

✓  Zabudovaná vodná nádrž (5 l)

✓  Automatický systém zabraňujúci tvorbe 

baktérií „legionella pneumophila“ 

vybavený certifikovanými produktmi

✓  Zabudovaný chladiaci ventilátor

✓  Zásuvka na pripojenie zariadenia 

reverznej osmózy

✓  Diaľkové ovládanie zapínania/vypínania

✓  Viacero pultov/panelov diaľkového 

ovládania napojených cez IP ethernet 

prípojky

✓  Data logger /zariadenie na zber dát/ - 

všetky parametre čerpadiel

✓  Aktualizácia mikroprogramového 

vybavenia

✓  Diaľkové ovládanie zapínania/vypínania

✓  Digitálne rozhranie Modbus RS485

Zahmlievací modul HPro, ktorý je určený pre 

priemyselné resp. podnikové prostredie, poskytuje 

presné riešenie pre stredne veľké a veľké plochy. 

Patentovaná mechanika s axiálnou vačkou a 

vysoko účinná čerpacia jednotka je podporená 

elektronickým riadením v podobe vylepšenej 

elektronickej dosky Soft Touch. Jednotka je uložená 

v natlakovanej skrini z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, 

ktorá je vybavená chladiacim ventilátorom. Hlavnými 

prvkami tejto sortimentej skupiny sú jej kompaktnosť, 

vysoká energetická účinnosť a konštrukčná 

robustnosť, ktorá je

špičková. Tento produkt je preto určený 

pre profesionálnych užívateľov, ktorí 

potrebujú riadiť podstatne väčší tok vodnej 

hmly a požadujú prevádzkovú kontinuitu s 

potenciálom chodu presahujúcim 16 hodín 

denne.

Elektromagnetický 
ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

4

Dig. snímač tlaku

3

 TECHNICKÉ ÚDAJE

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

Ďiaľkové ovládanie 
so štyrmi ovládacími 
prvkami

7

Ro systém a 
diaľkové ovládanie 

zapínania/
vypínania

Digitálne rozhranie 
modbus rs485

Zásuvka na 
pripojenie snímača 
vlhkosti/teploty / 

ventilátorov

6

AXB simmm 
čerpadlo

900 rpm motor < 
50 db

5

Panel diaľkového 
ovládania 

pripojené cez ip

1

Ovládanie cez 
webové rozhranie 
prostredníctvom 
tabletu, pc alebo 

smart telefónu

11

Dig. flow rate 
meeter

9

RJ45 ethernet
prípojka

10

Eddy 5
ovládací panel

2

Zásuvka na 
pripojenie snímača 
vlhkosti/teploty / 

ventilátorov

6

Interiérový 
chladiaci 
ventilátor

8

MODEL E254 E186 E188 E190

TLAK (BAR) 70-105 70-105 70/105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 5-40 30-70 50-100 100-350

ČERPADLO SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 0.5 2.5 3.9 7.8

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 3.5 6 7.8 30

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 900 900 900 1.450

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60Hz.* 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.92 0.92 2.60 2.90

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 16 16 16 16

VÁHA (KG) 36 36 36 36

ROZMERY DXŠXV (CM) 65x44x42 65x44x42 65x44x42 65x44x42

437,3

41
9,

3

37
6,

7

645,3

406,3

424,8

50 322,3

* na požiadanie



Vyrobené v TALIANSKU Vyrobené v TALIANSKU12 13

SÉRIA 
HPro VFD  
E259 | E260 | E268 ✓  ✓Čerpadlo SIMMM Model AXA bez 

systému prehrievania (schválené CE)

✓  ✓Patentovaný prietokový ventil (široká 

škála počtu dýz pri tom istom modeli)

✓  ✓Maximálny prevádzkový tlak až do výšky 

105 barov

✓  ✓Profesionálny etalón

✓  ✓Vodný uzáver Viton

✓  ✓Bezpečnostný tlakový vypínač vody

✓  ✓Vysokotlakový vypúšťací ventil so 

salenoidnou cievkou

✓  ✓Motor radu „H“ s nízkymi otáčkami (900 

otáčok za minútu)

✓  ✓Najnižšia úroveň hluku 50 dB 

✓✓  ✓Ovládací panel nízkeho napätia (12 volt)

✓  ✓Rádiový diaľkový ovládač

✓  ✓Digitálny časovač cyklu

✓  ✓Digitálne počítadlo  množstva litrov vody

✓  ✓Digitálny snímač tlaku

✓✓  ✓Program pre teplotu a vlhkosť

✓  ✓Týždenný časovač

✓  ✓Ovládanie prostredníctvom Wifi 

pomocou akéhokoľvek smartfónu, 

tabletu, PC alebo Macbooku

✓  ✓Digitálna výstražná signalizácia so 

zobrazeným hlásením zasielaná 

prostredníctvom SMS alebo emailom

✓✓  ✓Spriahnutý nízkotlakový ventil so 

salenoidnou cievkou

✓✓  ✓Vypínač automatického ventilátora 

Zapnutý⁄Vypnutý (zabudovaná zásuvka 

230 Voltov)

✓✓  ✓Automatický program „A“ ovládajúci 

intenzitu chladenia na základe teploty

✓✓✓  ✓Automatický program „B“ ovládajúci 

intenzitu chladenia na základe teploty

✓✓✓  ✓Samodiagnostika

✓✓✓  ✓Dotykový panel Soft Touch

✓✓✓  ✓Program notifikácií (s výstražnými 

hláseniami prostredníctvom emailu 

alebo sms)

✓✓  ✓Profesionálny pohon zmeny frekvencie 

(VFD)

✓✓✓  ✓Pozvoľný rozbeh na zníženie 

počiatočného prúdu

✓✓  ✓Skrinka z nehrdzavejúcej ocele AISI 304

✓✓✓  ✓Zabudovaný drenážny systém - externé 

vypúšťanie nie je potrebné

✓✓✓  ✓Automatický systém Anti-Legionella 

✓✓  ✓Pneumophila vybavený certifikovanými 

súčasťami

✓✓✓  ✓Zabudovaný chladiaci ventilátor

✓✓✓  ✓Pripájacia zásuvka pre spätnú osmózu

✓✓✓  ✓Diaľkový ovládač zapnutia/vypnutia

✓✓✓  ✓Niekoľko ovládacích panelov 

prostredníctvom pripojenia cez IP 

ethernetu

✓✓  ✓Systém zberu dát všetkých parametrov 

čerpadiel

✓  ✓Aktualizácia mikroprogramového 

vybavenia

✓✓  ✓Diaľkový ovládač zapnutia/vypnutia

✓✓  ✓Digitálne prepojenie Modbus RS485

✓✓  ✓Databáza výstražných hlásení 

(posledných 10 hlásení)

✓  ✓Digitálna výstražná signalizácia so 

zobrazeným hlásením zasielaná 

prostredníctvom SMS alebo emailom:

✓  ✓Únik vody

✓  ✓Únik vody pod vysokým tlakom

✓  ✓Prehriatie čerpadla

✓  ✓Preťaženie motora

✓  ✓Pripomenutie blížiacej sa údržby 

(výmena oleja, kontrola tesnení atď.)

✓  ✓Minimálny/maximálny prietok

✓  ✓Nízka teplota v rúrkach (ľad)

✓  ✓Možnosť vzdialeného prístupu: pomocou 

akéhokoľvek tabletu, počítača  je 

možné riadiť čerpadlá kdekoľvek vďaka 

zabudovanému modulu GPRS

✓  ✓Komunikačné protokoly Modbus rs 485 

(bms)

✓  ✓Paralelné pripojenie snímačov teploty/

vlhkosti  (max 4) pre lepšie zvlhčovanie

Rozprašovací modul HPro VFD bol navrhnutý do 

priemyselných alebo obchodných priestorov

pre presné riešenia pre stredne veľké a veľké 

priestory. Patentovaný mechanizmus s axiálnym 

excentrom kombinovaný s vysokoefektívnou 

čerpacou jednotkou je podporovaný elektronickým 

riadením pomocou vylepšeného elektronického 

panelu Soft Touch. Jednotka sa nachádza v 

tlakovom šasi AISI 304 z nehrdzavejúcej ocele 

vybavenom chladiacim ventilátorom. Hlavnými 

znakmi tohto produktového radu  sú kompaktnosť, 

vysoká energetická efektivita a špičková masívna 

konštrukcia.

Z tohto dôvodu je tento produkt určený pre profesionálnych 

používateľov, ktorí musia zvládnuť značné množstvá oparu  

a vyžadujú nepretržitú prevádzku presahujúcu 16 hodín za deň.

Vysokotlakový 
vypúšťací ventil 
so salenoidnou 

cievkou

4

Dig. snímač tlaku

3

 TECHNICKÉ ÚDAJE

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

Rádiový diaľkový 
ovládač so 4 rôznymi 
ovládaniami

7

Systém Ro  
a diaľkový

ovládač zapnutia/
vypnutia

Zásuvka digitálneho 
prepojenia Modbus 

rs485digital interface

Zadná prípojka 
pre ventilátory

6

Čerpadlo AXB SIMMM
s motorom s výkonom 
900 otáčok za minútu

< 50 db

5

Diaľkové panely
prostredníctvom ip 

1

Prepojené ovládanie 
cez internet 

prostredníctvom 
tabletu, pc a smartfónu

11

Dig. snímač 
prietoku

9

RJ45 ETHERNET
ZÁSUVKA

10

Ovládací panel 
Eddy 5

2

Snímač vlhkosti/
teploty s maximálne 

4  multifunkčnými 
snímačmi

6

Zabudovaný 
chladiaci 
ventilátor

8

MODEL E259 E260 E268 E190

TLAK (BAR) 70-105 70-105 70-105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 10-60 20-150 60-400 100-350

ČERPADLO SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 1.2 1.90 5.70 7.8

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 4.68 9.8 36 30

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 1.450 1.450 1.450 1.450

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.92 0.92 2.90 2.90

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 16 16 16 16

VÁHA (KG) 36 36 36 36

ROZMERY DXŠXV (CM) 65x44x42 65x44x42 65x44x42 65x44x42

437,3

41
9,

3

37
6,

7

645,3

406,3

424,8

50 322,3

misting.cloud
GPRS ACCESS

NOVINKA
ČERPADLO JE VŽDY ONLINE 
PROSTREDNÍCTVOM 
ZABUDOVANÉHO MODULU GPRS

* na požiadanie
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SÉRIA
HPro Mz 
E215 | E216 | E269

✓  SIMMM čerpadlo AXA model s 

ochranou proti prehriatiu (certifikácia 

TUV a CE)

✓  Patentovaný ventil regulácie prietoku 

(veľká škála počtu trysiek v rámci 

jednotlivých modelov)

✓  Maximálny prevádzkový tlak do 105 

barov

✓  Merací prístroj Professional

✓  Tesnenia Viton

✓  Bezpečnostný spínač na reguláciu tlaku 

vody

✓  Elektromagnetický ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

✓  Nízkootáčkový motor triedy „H“ (900 

rpm)

✓  Najnižšia úroveň hluku 50 db

✓  Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt)

✓  Diaľkové ovládanie

✓  Digitálny cyklický časovač

✓  Digitálny čítač spotreby vody (litre)

✓  Digitálny snímač tlaku

✓  Program na nastavenie teploty a 

vlhkosti

Jednotku H-pro Multizone je možné nainštalovať v 

prípade potreby chladenia resp. vlhčenia veľkých 

plôch viacerými (max. 4) potrubnými vedeniami.

Vďaka patentovanej čerpadlovej jednotke AXA môže 

systém HPro-Mz pracovať z 10 až 60 tryskami s 

reguláciou VFD (Variable frequency drive / Pohon s 

premenlivým kmitočtom). Tým sa znížia náklady na 

údržbu a zvýši spoľahlivosť systému. Tlak (70 Bar - 

1,500 PSI) ostáva stabilný i vtedy, keď nie sú otvorené 

všetky potrubné vedenia.

Systém HPro-Mz pracuje v kombinácií s PLC 

zariadením a satelitným ovládačom displeja pre 

každú zo zón v snahe nastaviť vlhkosť, teplotu a 

cyklické časovače pre každú z daných zón/oblastí.

Rôzne prístroje, ako napríklad zabudovaný/čistý 

elektromagnetický ventil sú riadené satelitom. Jeho vysoká 

efektívnosť a konštrukčná robustnosť, ktorá je špičková. 

Takáto situácia nastane vtedy, keď je prostredie, ktoré sa má 

schladiť, nepoužíva rovnomerne alebo v tom istom čase. Po 

vyhodnotení potrieb zákazníka vo fáze plánovania je možné 

riadiť centrálne a automaticky až 4 rôzne priestory/oblasti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

MODEL E215 E216 E269 E190

TLAK (BAR) 70-105 70-105 70-105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 10-60 20-150 60-400 100-350

ČERPADLO SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 1.2 1.90 5.70 7.8

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 4.68 9.8 36 30

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 1.450 1.450 1.450 1.450

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.92 0.92 2.90 2.90

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 16 16 16 16

VÁHA (KG) 36 36 36 36

ROZMERY DXŠXV (CM) 65x44x42 65x44x42 65x44x42 65x44x42

437,3

41
9,

3

37
6,

7

645,3

406,3

424,8

50 322,3

misting.cloud
GPRS ACCESS

NEW
THE PUMP IS ALWAY ONLINE BY
INTERNAL GPRS MODULE

Ethernet
hub

RJ45 kábel pripojený cez IP

Pomocou "Wifi routera" je možné napojiť akýkoľvek satelit 
cez bezdrôtové pripojenie 

s

RJ45 kábel pripojený cez IP
RJ45 kábel pripojený cez IP

✓  Skrinka AISI 304 z nehrdzavejúcej ocele

✓  Zabudovaná vodná nádrž (5 l)

✓  Zabudovaný chladiaci ventilátor

✓  Automatický systém zabraňujúci tvorbe 

baktérií „legionella pneumophila“ 

vybavený certifikovanými produktmi

✓  Zásuvka na pripojenie zariadenia 

reverznej osmózy

✓  Diaľkové ovládanie zapínania/vypínania

✓  Viacero pultov/panelov diaľkového 

ovládania napojených cez IP ethernet 

prípojky

✓  Data logger /zariadenie na zber dát/ - 

všetky parametre čerpadiel

✓  Aktualizácia mikroprogramového 

vybavenia

✓  Diaľkové ovládanie  

zapínania/vypínania

✓  Digitálne rozhranie  

Modbus RS485

✓  Týždenný časovač

✓  Ovládanie cez LAN, SMART telefón, 

tablet, PC alebo MAC

✓  Digitálne alarmy so zobrazením 

varovnej správy zaslanej sms alebo 

emailom

✓  Vysokotlaký elektromagnetický ventil - 

prívod vody

✓  Spínač automatického zapínania/

vypínania ventilátora (230 voltová 

zabudovaná zásuvka)

✓  Auto program

✓  Samodiagnóza

✓  Digitálne alarmy so zobrazením 

varovnej správy

✓  Dotykový panel

✓  Vysoko výkonný VFD pohon

* na požiadanie

Elektromagnetický 
ventil na uvoľnenie 

vysokého tlaku

4

Dig. snímač tlaku

3

Ďiaľkové ovládanie 
so štyrmi ovládacími 
prvkami

7

Ro systém a 
diaľkové ovládanie 

zapínania/
vypínania

Digitálne rozhranie 
modbus rs485

Zásuvka na 
pripojenie snímača 
vlhkosti/teploty / 

ventilátorov

6

AXB simmm 
čerpadlo

900 rpm motor < 
50 db

5

Panel diaľkového 
ovládania 

pripojené cez ip

1

Ovládanie cez 
webové rozhranie 
prostredníctvom 
tabletu, pc alebo 

smart telefónu

11

Dig. flow rate 
meeter

9

RJ45 ethernet
prípojka

10

Eddy 5
ovládací panel

2

Zásuvka na 
pripojenie snímača 
vlhkosti/teploty / 

ventilátorov

6

Interiérový 
chladiaci 
ventilátor

8
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SÉRIA AXB 
AXB3.20 | AXB10.70 
AXB50.100

Rozprašovacie čerpadlo série AXB navrhnuté 

pre obchodné priestory ponúka presné riešenia 

pre malé a stredne veľké priestory. Patentovaný 

mechanizmus s axiálnym excentrom v kombinácii 

s vysokoefektívnou jednotkou čerpadla je 

podporovaný prietokovým ventilom.

Produkt je preto určený na domáce/profesionálne 

použitie, pri ktorom sa vyžaduje spoľahlivosť, 

efektívnosť a nepretržitá prevádzka až do 8 hodín 

denne.

2

4

3

1

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- Vysokotlakový ventil bez solenoidu na
drenáž vody
- Spriahnutý nízkotlakový ventil BEZ 
solenoidu
- Bezpečnostný tlakový vypínač
- Čierny oceľový rám s madlom

PATENTOVANÉ AXIÁLNE ČERPADLÁ
- mosadzný predný
- prietokový ventil
- ovládanie tlaku

PROFESIONÁLNY TLAKOVÝ ETALÓN

2

3

4

1 Vysokovýkonný elektromotor
- triedy „H“
- nízkorýchlostný motor s výkonom 900 
otáčok za minútu <50 dB
- ip54
- zabudovaná ventilácia

✓  ✓Čerpadlo SIMMM model AXB 

(schválené CE) 

✓  ✓Patentovaný prietokový ventil  (široká 

škála počtu dýz pri tom istom 

modeli)

✓✓  ✓Nastaviteľný tlak až do výšky 105 

barov 

✓✓  ✓Profesionálny etalón 

✓  ✓Vodný uzáver Viton 

✓✓  ✓Motor typu „H“ so  6 pólmi s nízkou 

rýchlosťou (900 otáčok za minútu)

✓  ✓Najnižšia úroveň hluku <50 dB.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

✓  ✓Vysokotlakový ventil BEZ solenoidu 

na drenáž vody

✓✓  ✓Spriahnutý nízkotlakový ventil BEZ 

solenoidu

✓✓  ✓Bezpečnostný tlakový vypínač 

✓  ✓Čierny oceľový  rám s madlom

VÝHODY

✓  Efektivita - motor s nízkou 

rýchlosťou 900 otáčok za minútu s 

nižšou spotrebou prúdu a dlhšou 

prevádzkou

✓  Flexibilita - individuálne čerpadlo 

s väčším prietokom v rozmedzí od 

niekoľkých dýz až po veľké množstvo 

✓  Expanzia - je možné použiť viacero 

čerpadiel paralelne s cieľom 

dosiahnuť čo najvyšší prietok 

✓  Životné prostredie - nižšie rýchlosti 

motora minimalizujú hluk a teplotu 

počas prevádzky. Menej potrebnej 

energie prospieva životnému 

prostrediu.

✓  Masívnosť - mosadzné  predné 

čerpadlo

 TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL AXB3.20 AXB10.70 AXB50.100

TLAK (BAR) 70-105 70/105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 3-20 10-70 50-100

ČERPADLO SIMMM AXB SIMMM AXB SIMMM AXB

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 0.3 0.80 3.3

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 1.9 5.9 7.7

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 900 900 900

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60Hz.* 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.48 0,92 0,92

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 8 8 8

VÁHA (KG) 15 15 15

ROZMERY DXŠXV (CM) 49x32x21 49x32x21 49x32x21

* na požiadanie
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SÉRIA AXA 
AXA5.40 | AXA30.70 
AXA50.100 | AXA.100.350

Rozprašovacie čerpadlo série AXA navrhnuté 

pre obchodné priestory ponúka presné riešenia 

pre stredne veľké a veľké priestory. Patentovaný 

mechanizmus s axiálnym excentrom v kombinácii 

s vysokoefektívnou jednotkou čerpadla je 

podporovaný prietokovým ventilom.

Produkt je preto určený na profesionálne použitie, 

pri ktorom sa vyžaduje spoľahlivosť, efektívnosť a 

nepretržitá

prevádzka až do 16 hodín denne.

2

4

3

1

VOLITEĽNĚ PRÍSLUŠENSTVO
- vysokotlakový ventil bez solenoidu  
na drenáž vody
- Spriahnutý nízkotlakový ventil s NC 
solenoidom
- Bezpečnostný tlakový vypínač
- Čierny oceľový rám s madlom

PATENTOVANÉ AXIÁLNE ČERPADLÁ
- Mosadzné predné
ventily z nehrdzavejúcej ocele
- Povlakovaný keramický piest
- Prietokový ventil
- Ovládanie tlaku

PROFESIONÁLNY TLAKOVÝ ETALÓN  
S GUMENÝM CHRÁNIČOM

2

3

4

1 Vysokovýkonný elektromotor
- triedy „H“
- nízkorýchlostný motor s výkonom 
900 otáčok za minútu <50 dB
- ip54
- zabudovaná ventilácia

✓  Čerpadlo SIMMM model AXA 

(schválené CE)

✓  Patentovaný prietokový ventil (široká 

škála počtu dýz pri tom istom 

modeli) 

✓  Nastaviteľný tlak až do výšky 105 

barov 

✓  Profesionálny etalón 

✓  Vodný uzáver Viton 

✓✓  Motor triedy „H“ so 6 pólmi s nízkou 

rýchlosťou (900 otáčok za minútu) 

✓  Najnižšia úroveň hluku <50 dB.

VOLITEĽNÉ SÚČASTI

✓  Vysokotlakový ventil BEZ solenoidu 

na drenáž vody 

✓  Spriahnutý nízkotlakový ventil s NC 

solenoidom 

✓  Bezpečnostný tlakový vypínač

✓✓  Čierny oceľový  rám s madlom

VÝHODY

✓  Efektivita - motor s nízkou rýchlosťou 

900 otáčok za minútu s nižšou 

spotrebou a dlhšou prevádzkou 

✓  Flexibilita - individuálne čerpadlo s 

väčším prietokom od niekoľkých dýz 

až po veľké množstvo 

✓  Expanzia - je možné použiť viacero 

čerpadiel paralelne s cieľom 

dosiahnuť čo najvyšší prietok

✓  Životné prostredie - nižšie rýchlosti 

motora minimalizujú hluk a teplotu 

počas prevádzky. Menej potrebnej 

energie prospieva životnému 

prostrediu. 

✓  Masívnosť - mosadzné  predné 

čerpadlo s keramickým piestom a 

ventilmi z nehrdzavejúcej ocele

 TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL AXA5.40 AXA30.70 AXA50.100 AXA100.350

TLAK (BAR) 70-105 70-105 70/105 70/105 70/105

POČET DÝZ (0,2 MM) 5-40 30-70 50-100 100-350

ČERPADLO SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 0.5 2.5 3.9 7.8

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 3.5 6 7.8 30

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 900 900 900 1.450

NAPÄTIE (VOLT) 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60 Hz.* 230/115 50/60Hz.* 230/115 50/60Hz.*

VÝKON MAX (kW/HOD.) 0.92 0.92 2.60 2.90

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 16 16 16 16

VÁHA (KG) 36 36 36 36

ROZMERY DXŠXV (CM) 65x44x42 65x44x42 65x44x42 65x44x42

* na požiadanie
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SÉRIA 
AXA VFD 
AXAVFD10.60 
AXAVFD20.100 
AXAVFD20.400

Rozprašovacie čerpadlo série AXA VFD navrhnuté 

pre obchodné priestory ponúka presné riešenia 

pre stredne veľké a veľké priestory. Patentovaný 

mechanizmus s axiálnym excentrom v kombinácii 

s vysokoefektívnou jednotkou čerpadla je 

podporovaný elektronickým riadením vďaka 

elektronickému panelu Soft Touch. AXA VFD je 

vhodný na automatické riadenie individuálnych  

a viacerých zón súčasne.

Produkt je preto určený na profesionálne použitie,  

pri ktorom sa vyžaduje spoľahlivosť, efektívnosť  

a nepretržitá prevádzka až do 16 hodín denne.

2

4

56

3

1

VYSOKO EFEKTÍVNY ELEKTROMOTOR 
TRIEDY „H” SO 4 PÓLMI IP54

PROFESIONÁLNY
VARIABILNÝ FREKVENČNÝ POHON 
(VFD) S VEĽKÝM DISPLEJOM
- ovládanie nízkeho napätia
- riadené prostredníctvom cpm

STAV A ZNAKY
- dotykový panel Soft Touch
- časovač cyklu
- výstražná signalizácia preťaženia
- výstražná signalizácia prehriatia
- výstražná signalizácia úniku vody
- počítadlo prevádzkového času
- vzdialené pripojenie

3

4

5

6

1

2

MANUÁLNE OVLÁDANIE 
TLAKU

PROFESIONÁLNE 
ČERPADLO AXA SIMMM

✓  Čerpadlo SIMMM model AXA 

(schválené CE)

✓  Patentovaný prietokový ventil (široká 

škála počtu dýz pri tom istom 

modeli)

✓  Nastaviteľný tlak až do výšky 105 

barov

✓  Profesionálny etalón

✓  Vodný uzáver Viton

✓  Profesionálny variabilný frekvenčný 

pohon VFD

✓  Ovládací panel s nízkym napätím 

riadený pomocou CPU

✓  Motor triedy „H“ so 4 pólmi s nízkou 

rýchlosťou (1450 otáčok za minútu)

✓  Najnižšia úroveň hluku 15 dB @ 10 Hz.

ŠTANDARDNÉ FUNKCIE

✓  Pozvoľný rozbeh motora

✓  Časovač cyklu

✓  Výstražná signalizácia preťaženia

✓  Výstražná signalizácia prehriatia

✓  Výstražná signalizácia úniku vody

✓  Počítadlo prevádzkového času

✓  Diaľkové ovládanie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

✓  Vysokotlakový ventil s NC 

solenoidom na drenáž vody

✓  Spriahnutý nízkotlakový ventil s NC 

solenoidom

✓  Bezpečnostný tlakový vypínač

✓  Čierny oceľový rám s madlom

 TECHNICAL DATA

MODEL AXAVFD10.60 AXAVFD20.100 AXAVFD20.400

TLAK (BAR) 70 70 70

POČET DÝZ (0,2 MM) 10-60 20-100 20-400

ČERPADLO SIMMM AXA SIMMM AXA SIMMM AXA

MINIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 1.1 2.2 2.2

MAXIMÁLNY PRIETOK (L/MIN) 4.68 8.2 36

RÝCHLOSŤ MOTORA (OTÁČKY ZA MINÚTU) 1.450 1.450 1.450

NAPÄTIE (VOLT) 230/115* 50/60 Hz. 230/115* 50/60 Hz. 230/115* 50/60 Hz.

VÝKON MAX (kW/HOD.) 3.3 3.3 9

MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY (HODINY) 16 16 16

VÁHA (KG) 20 20 24

ROZMERY DXŠXV (CM) 65x44x42 65x44x42 65x44x42

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- Vysokotlakový ventil s NC solenoidom 
na drenáž vody
- Spriahnutý nízkotlakový ventil s NC 
solenoidom
- Bezpečnostný tlakový vypínač
- Čierny oceľový rám s madlom

* na požiadanie
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SÉRIA RO 
07.821.A | 07.821.Bt

✓ Skrinka v SS

✓ Čerpadlo Professional Osmosi (10 barov)

✓ Zabudovaná vodná nádrž SS 5 l

✓ 5 Bar prídavné čerpadlo

✓ Uhlíkový filter na prívode

✓ Jednoduchá údržba membrán

✓ Program samočistenia

✓ až 300 l/hod. (nepretržitého toku) čistej vody

✓ Elektronický ovládací pult

✓ Nízkonapäťový ovládací pult (12 volt)

✓ Dvojité tlakomery

✓ Funkcia obtoku

MODEL 07.821.A 07.821.B

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ (l/h) 150 300

POČET MEMBRÁN 1 2

VODNÁ NÁDRŽ 5 LT 5 LT

PROGRAM SAMOČISTENIA PRESENT PRESENT

ROZMERY 248x560x526 318X557X583

VÁHA (KG) 19 25

HLADINA HLUKU <70 <70

TYP PRIVÁDZANEJ VODY DRINKING WATER DRINKING WATER

MIN. TEPLOTA (°C) 5 5

MAX. TEPLOTA (°C) 45 45

NAPÄTIE (VOLTY) 115/230 VOLT 50/60 HZ.* 115/230 VOLT 50/60 HZ.*

VÝKON (W) 426 800

Ako funguje systém reverznej osmózy? Reverzná 

osmóza je proces, v ktorom sa rozpustené 

anorganické častice (ako napríklad soli) odoberú 

z roztoku (akým je napríklad voda). To sa dosiahne 

využitím bežného vodného tlaku (domácnosti), 

ktorý pretlačí vodu z vodovodu cez polopriepustnú 

membránu. Membrána (ktorej hrúbka zodpovedá 

hrúbke celofánu) prepustí vodu a zadrží nečistoty 

resp. kontaminanty. Tieto nečistoty a kontaminanty  

  sa odvedú do odtoku.

1

2

3

5

6

 TECHNICKÉ ÚDAJE

1   OVLÁDACÍ PANEL

2   UHLÍKOVÝ FILTER

3   TLAKOVÉ ČERPADLO

4    POMOCNÉ ČERPADLO

5    DVOJITÉ MEMBRÁNY 
(KRYT E 300 IN SS)

6    5 l VODNÁ NÁDRŽ

52
6

12
51

4

248
248

12,5
602
560 30,5

Tolleranze Generali secondo Cicli di Controllo
e i Piani di Fabbricazione e Controllo 

REV

MATERIALE

CONTROLLO

DISEGNATORE

N° Commessa

SCALA FOGLIO

CODICE

TITOLO

FOGLIO 1:51 / 1

.

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Data Revisione Nome

5 6 7 8

2 3 6 7 8

WALO
P R O F E S S I O N A L 

34,3
605,7

13,6 557,8

10
58

3

318318

Tolleranze Generali secondo Cicli di Controllo
e i Piani di Fabbricazione e Controllo 

REV

MATERIALE

CONTROLLO

DISEGNATORE

N° Commessa

SCALA FOGLIO

CODICE

TITOLO

FOGLIO 1:101 / 1

.

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

Nr. Data Revisione Nome

5 6 7 8

2 3 6 7 8

WALO
P R O F E S S I O N A L 

4

* na požiadanie
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AXIÁLNY 
VENTILÁTOR 
07.456.5.A

Vysoko odolné profesionálne ventilátory s tromi 

rýchlosťami. 4-lopatkové kovové obežné koleso 

pre stabilnú a tichú prevádzku. pracovný dosah 

pre interiéry max.12 m a pre exteriéry 8 m. oceľová 

mriežka opatrená čiernym náterom. Vybavené 

vysokotlakým krúžkom s filtrom pevných častíc. 

Tento ventilátor sa používa u fixných vedení vodnej 

hmly s 1-6 mikrometrickými tryskami . V závislosti 

na požiadavke zákazníka môže byť umiestnený buď 

na konzolu na stene alebo podlahe. Je schopný 

pokryť plochu o veľkosti 40-70 m štvorcových, a to 

pri nastavení 70° horizontálnej oscilácie. Osobitne 

vhodný do priemyselného prostredia, a to vďaka 

svojej vysokej odolnosti voči opotrebeniu. Ventilátor 

je schopný prevádzky maximálne 16 hodín denne.

RÝCHLOSŤ JEDNA DVA TRI

VEĽKOSŤ (CM) 56 56 56

POČET TRYSIEK 6 6 6

RÝCHLOSŤ MOTORA (RPM) 1.000/31 1150/35 1.400/38

VÝKON (W) 310/IP54 330/IP54 350/IP54

NAPÄTIE (V) 230-50 HZ. 230-50 HZ. 230-50 HZ.

OSCILÁCIA 70° 70° 70°

PRIETOK VZDUCHU (M3(H) 9.900 10.900 12.800

NET COLOR BLACK/NO CORROSION TREATMENT BLACK/NO CORROSION TREATMENT BLACK/NO CORROSION TREATMENT

ELIMIST 
07.684.A

Vysoko-kapacitný „destratifikátor“. Dodáva sa spolu 

s vysokotlakým krúžkom s maximálne 8 tryskami. Je 

ho možné zavesiť ukotvením na strop vo výške 4,0 

m. pokrytie plochy o veľkosti 70,0 m štvorcových. 

Aplikovateľný u profesionálnych vhlčiacich riešení za 

účelom uspokojenia požiadavky vysokého objemu 

a veľkej plochy. Určený na použitie v rozsiahlom 

priemyselnom prostredí pri výške stropu rovnej alebo 

väčšej ako 5,0 m.

  

VEĽKOSŤ (CM) 90

POČET TRYSIEK 8

RÝCHLOSŤ MOTORA (RPM) 450

VÝKON (W) 520

NAPÄTIE (V) 115/230-50 /60 HZ*

OSCILÁCIA /

PRIETOK VZDUCHU (M3(H) 9.000

* na požiadanie
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TANGENCIÁLNY 

VENTILÁTOR 

Tangenciálny ventilátor z nehrdzavejúcej ocele aisi 

304, extrémne tichý, je vhodný tak do uzavretých 

ako i do otvorených prístorov so slabším vetraním. 

Vertikálna kompaktnosť ventilátora umožňujejeho 

použitie v priestoroch s nízkym stropom, ako sú 

altánky a malé terasy. vertikálne nastaviteľný. 

Emituje niekoľko centimetrov vysoký prúd vzduchu 

s využiteľným rozsahom 4 bežných metrov. Pokrýva 

2 až 4 trysky a umožňuje chladenie plôch o veľkosti 

približne 20 m štvorcových.

SKY MIST 
07.778.B

Vysokokapacitný odstredivý ventilátor aisi 304, 

nehrdzavejúca oceľ. Dodáva sa spolus  

s vysokotlakým krúžkom s maximálne 6 tryskami. 

Je ho možné zavesiť ukotvením na strop vo výške 

3,0 m. Pokrytie plochy o veľkosti 40 m štvorcových. 

aplikovateľný u profesionálnych vlhčiacich riešení  

za účelom uspokojenia požiadavky vysokého objemu 

a veľkej plochy. Určený na použitie v rozsiahlom 

priemyselnom prostredí pri výške stropu rovnej  

alebo väčšej ako 3,0 m.

  

VEĽKOSŤ (CM) 35

POČET TRYSIEK 6

RÝCHLOSŤ MOTORA (RPM) 2.500

VÝKON (W) 60

NAPÄTIE (V) 115/230-50/60 HZ**

OSCILÁCIA /

PRIETOK VZDUCHU (M3/H) 570

  

POČET TRYSIEK  8

RÝCHLOSŤ MOTORA (RPM) 1.000

VÝKON (W) 45

NAPÄTIE (V) 115/230-50/60 HZ.*

OSCILÁCIA /

PRIETOK VZDUCHU (M3/H) 425

* na požiadanie

* na požiadanie
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Prečo SANFOG Výhody systémov

Rychle dodanie systemu

Komplexne dodanie celej technologie  
a suvisiacich technologii od jedného  
generálneho dodávateľa, ako napr: 

✓ Uprava vody
✓ Adiabaticky/zvlhcovaci system
✓  Podporna konstrukcia – montazny sys-

tem – nasa firma sa stala VIP partnerom 
spolocnosti HILTI, cim nas zakaznik ziska-
va rychlejsie dodanie tovaru a presne na 
mieru vyhotoveny projek

✓ Vodoinštalačné a kanalizačné práce

Rychly system, komplexna projektova 
dokumentacia

Certifikované zariadenia 

Certifikovana firma

Nižšie prevádzkové 
náklady ako štandardné 

klimatizácie

Možnost využitia aj vo 
vonkajších priestoroch

Jednoduchá a nenáročná 
obsluha

Chladenie na miestach, kde 
to doteraz nebolo možné

Nie je potrebné výrobné 
priestory vlhčiť rozliev-
aním vody po podlahe, 
prípadne kropiť a pod.

Zdravšie pracovné pros-
tredie pre zamestnancov

Kvalitnejšie prostredie pre 
výrobu a prácu s hydroskop-

ickými materiálmi

Stabilná úroveň vlhkosti 
materiálov vo výrobnom 

procese (materiály na báze 
dreva, papiera, textilu a pod.)
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